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زادروزمنجی عالم 

عصر  امام  بشریت، 

)عّجل ا... تعالی فرجه 

الشریف ( برتمام ، 

منتظران آن مصلح کل 

تهنیت باد

براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو :

 آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 
روزهای 23 و24 خرداد برگزارمی شود 

آخرین تغييرات 
زمان برگزاري چند 

آزمون مهم در سال 98

آزمون سراسری در پیش است

جمع بندي را جدي بگیرید
بنیاد  فعالیت  فناوری،  و  وزارت علوم، تحقیقات 
علمی دانش پژوهان را غیرقانونی و فاقد مجوز 
این  آموزش  گسترش  شورای  سوی  از  فعالیت 

وزارتخانه اعالم کرد.
علوم  وزارت  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  مرکز 
اعالم کرد: بنیاد علمی دانش پژوهان، فاقد مجوز فعالیت 
از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و مورد تأیید 
نبوده و هر گونه صدور مدرک تحصیلی در سطح آموزش 

عالی از سوی این بنیاد، فاقد وجاهت قانونی است.
این مرکز، سال گذشته نیز به غیرقانونی بودن فعالیت 
آکادمی  شمال،  فنون  و  علوم  آزاد  آموزش های  مرکز 
آموزشی  مؤسسه  ایران،  تکنولوژی  و  علوم  بین المللی 
دکتر  حقوقی  مطالعات  مؤسسه  نمایندگی  فرتاک 
شهبازی، بنیاد علمی علوم و فنون، دانشگاه صنایع و 
معادن، پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی، 
پردیس بین الملل ره پویان علم و صنعت، مرکز آموزش 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی و مرکز آموزش 

مدیریت جزیره کیش اشاره کرده بود.

از سوی وزارت علوم:

فعالیت بنیاد علمی دانش پژوهان 
غیرقانونی اعالم شد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:
آخرین مصوبات شورای سنجش  و پذیرش 

دانشجو در باره آزمون سراسری 99

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 1398

تاریخ برگزاریتاریخ ثبت نامنام آزمون

پنجشنبه 23 و جمعه 98/3/24ثبت نام پایان پذیرفتکارشناسی ارشد ناپیوسته

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

ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه 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 کلیه 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
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سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 
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نشانی پست الکترونیکی:
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حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هیچ چیز مانند نماز، بینِي شیطان را به خاک 
نمي مالد؛ پس نماز بگزار و بینِي شیطان را به 

خاک بمال.

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
و  نمي کنیم  کوتاهي  شما  حال  رعایت  در  ما 
جز  اگر  زیرا  نبرده ایم؛  خاطر  از  را  شما  یاد 
و  مي آورد  روي  شما  به  گرفتاري ها  بود،  این 
دشمنان، شما را ریشه کن مي کردند؛ پس، از 

خدا بترسید و ما را پشتیباني کنید. 

]فقیر[  درویش  گزید،  َروي  میانه  که  آن 
نگردید. 

11 شعبان ، فرخنده 

زادروز حضرت 

علی اکبر)علیه السالم( و 

روز جوان، برتمام 

جوانان برومند 

مسلمان، تهنیت باد

سراسري  آزمون هاي  عزیز  داوطلبان  که  همان گونه 
اطالع دارند، بروز سیل اخیر در بسیاري از استان هاي 
گلستان،  مازندران،  استان هاي  جمله:  )از  کشورمان 
لرستان و خوزستان( موجب ایجاد خسارات متعددي 
براي تعدادي از هم میهنان گرامي شد؛ از همین رو، 
شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، به خاطر رعایت 
حال این عزیزان، که از استان هاي سیل زده داوطلب 
وزارت  تکمیلي  تحصیالت  آزمون هاي  در  شرکت 
با  شده اند،   1398 سال  در  بهداشت  وزارت  و  علوم 
توجه به مشکالت موجود در این مناطق و بر اساس 
گرفتن  نظر  در  و  هواشناسي  سازمان  گزارش هاي 
استان  خصوص  به  استان ها،  این  موجود  وضعیت 
خوزستان، و گزارش هاي وزارت کشور و هالل احمر، 
تأخیر،  این  از  ناشي  دشواري هاي  ایجاد  علي رغم 
نتایج  اعالم  در  تأخیر  اجرایي،  مشکالت  جمله:  از 
نهایي آزمون ها، نیاز به تغییر و اصالح برنامه زماني 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي براي شروع سال 
تحصیلی و مشکالتي که ممکن است براي داوطلبان 
روز  فوق العاده  جلسه  در  کند،  ایجاد  مناطق  سایر 
کرد  تصویب  ماه(  فروردین   24( جاري  هفته  شنبه 
تکمیلي  تحصیالت   آزمون هاي  برگزاري  زمان  که 
تغییر  زیر  شرح  به  بهداشت،  و  علوم  وزارتخانه هاي 

 یابد:
* زمان برگزاري آزمون کارشناسي ارشد سال 1398 
و  5 روزهاي  از  فناوري،  و  تحقیقات  علوم،   وزارت 

خرداد   24 و   23 روز هاي  به   1398 اردیبهشت   6
1398 تغییر  یابد. 

رشته هاي  کارشناسي ارشد  آزمون  برگزاري  زمان   *
گروه پزشکي سال 1398 وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي، از روزهاي 30 و 31 خرداد 1398 

به روز هاي 27 و 28 تیر 1398 تغییر  یابد. 
* زمان برگزاري آزمون  دکتري تخصصي و دکتري 
پزشکي،  پایه  علوم  رشته هاي   )Ph.D( پژوهشي 
بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندان پزشکي سال 
تحصیلي 98-99 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
اردیبهشت 1398 به  از روزهاي 12 و 13  پزشکي، 

روز هاي 30 و 31 خرداد 1398 تغییر  یابد. 
یادآور یادداشت  این  پایان   آخرین نکته مهم که در 
به ورود  سراسري  آزمون  که  است  این   مي شویم، 
 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سال 1398 )کنکور(
 همچنان در تاریخ اعالم شده قبلي )13 و 14 تیر ماه

 1398( برگزار خواهد شد.
شاد و پیروز باشید

آخرین تغييرات زمان برگزاري چند آزمون مهم در سال 98
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ازامروزآغازميشود:
مهلت ویرایش و ثبت نام جدید آزمون 

کارشناسي ارشد پزشکی

زمـــان برگـــزاری آزمـــون کارشناسی ارشـــد 
گـــروه پزشـــكی از خردادمـــاه بـــه تیرمـــاه 
98 موکـــول شـــد و داوطلبانـــي کـــه در 
مهلـــت پیشـــین در ایـــن آزمـــون ثبت نـــام 
ـــن  ـــا 28 فروردی ـــای 26 ت ـــد، در روزه نكرده ان
ثبت نـــام  آزمـــون  ایـــن  در  می تواننـــد 

کننـــد.
ثبت نـــام بـــرای شـــرکت در آزمـــون ورودی دوره 
گـــروه  رشـــته های  ناپیوســـته  کارشناسی ارشـــد 
پزشـــکی ســـال 98 بـــرای پذیـــرش دانشـــجو در 
ــهریه پرداز  ــگان(، شـ ــادی رایـ ــه )عـ ــای روزانـ دوره هـ
ـــایت  ـــق س ـــازی، از طری ـــالمی و مج ـــگاه آزاد اس دانش
ـــن 97  ـــکی از 30 بهم ـــوزش پزش ـــنجش آم ـــز س مرک

تـــا 10 اســـفند 97 انجـــام شـــد.
ـــدگان  ـــرای جامان ـــش ب ـــکان ویرای ـــدد و ام ـــت مج فرص
ـــکی  ـــروه پزش ـــته های گ ـــد رش ـــون کارشناسی ارش آزم
ســـال 98 تعییـــن شـــده اســـت و داوطلبانـــی کـــه 
موفـــق بـــه ثبت نـــام نشـــده اند یـــا هزینـــه ثبت نـــام 
را پرداخـــت کـــرده، ولـــی ثبت نـــام نکرده انـــد و 
ـــش  ـــح و ویرای ـــه تصحی ـــاز ب ـــه نی ـــرادی ک ـــن اف همچنی
اطالعـــات و مـــدارک خـــود دارنـــد، می تواننـــد از 
ـــام  ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــن 98 نس ـــا 28 فروردی ـــخ 26 ت تاری

یـــا ویرایـــش فـــرم ثبت نـــام اقـــدام کننـــد.
ظرفیـــت پذیـــرش اولیـــه در آزمـــون ورودی دوره 
گـــروه  رشـــته های  ناپیوســـته  کارشناسی ارشـــد 
ـــت  ـــر اس ـــزار و 707 نف ـــداد 4 ه ـــال 98 تع ـــکی س پزش
ـــه دوره هـــای عـــادی  کـــه از ایـــن تعـــداد، 3 هـــزار نفـــر ب
ــای  ــه دوره هـ ــر بـ ــزار و 707 نفـ ــگان و یـــک هـ رایـ

شـــهریه پرداز اختصـــاص دارد.
ـــور،  ـــق کش ـــی از مناط ـــیل در برخ ـــوع س ـــل وق ـــه دلی ب
ـــت  ـــی وزارت بهداش ـــت آموزش ـــران معاون ـــورای مدی ش

کارشناسی ارشـــد  آزمـــون  کـــه  کـــرد  تصویـــب 
رشـــته های گـــروه علـــوم پزشـــکی ســـال 98 همـــه 
ـــای  ـــود در روزه ـــرار ب ـــن ق ـــش از ای ـــه پی ـــته ها ک رش
ــزار  ــرداد 98 برگـ ــه 30 و 31 خـ ــنبه و جمعـ پنجشـ
ـــه  ـــنبه و جمع ـــای پنجش ـــق، در روزه ـــا تعوی ـــود، ب ش

27 و 28 تیرمـــاه برگـــزار خواهـــد شـــد.
ـــد  ـــدی جدی ـــان بن ـــاس زم ـــر اس ـــب، ب ـــن ترتی ـــه ای ب
ــوم  ــروه علـ ــته های گـ ــد رشـ ــون کارشناسی ارشـ آزمـ
ــای  ــته ها در نوبت هـ ــه رشـ ــال 98 همـ ــکی سـ پزشـ
صبـــح و عصـــر روزهـــای پنجشـــنبه و جمعـــه 27 و 
ـــه،  ـــل، ارومی ـــهرهای: اراک، اردبی ـــاه 98 در ش 28 تیرم
اصفهـــان، اهـــواز، ایـــالم، بوشـــهر، بندرعبـــاس، بیرجنـــد، 
ـــان،  ـــدان، زنج ـــاد، رشـــت، زاه ـــرم آب ـــران، خ ـــز، ته تبری
ـــن،  ســـاری، ســـمنان، ســـنندج، شـــیراز، شـــهرکرد، قزوی
ـــهد،  ـــرگان، مش ـــان، گ ـــاه، کرم ـــان، کرمانش ـــم، کاش ق

همـــدان، یاســـوج و یـــزد برگـــزار می شـــود.

معاونآموزشدانشگاهپيامنوراعالمکرد:
زمان و نحوة ثبت نام بیست و هشتمین 
آزمون زبان دکتری تخصصی پیام نور

ــور، از  ــگاه پیام نـ ــی دانشـ ــاون آموزشـ معـ
ـــتمین  ـــت و هش ـــام بیس ـــوة ثبت ن ـــان و نح زم
ـــن  ـــی ای ـــری تخصص ـــان دکت ـــون زب دوره آزم
 دانشـــگاه خبـــر داد و گفـــت: ایـــن آزمـــون، 
صـــورت  بـــه   98 مـــاه  اردیبهشـــت   8

شـــود. مـــی  برگـــزار  الكترونیكـــی 
دکتـــر مرتضـــی محســـنی اعـــالم کـــرد: بیســـت و 
ــان دکتـــری تخصصـــی  ــون زبـ ــتمین دوره آزمـ هشـ
)ETPNU( دانشـــگاه پیام نـــور، روز 8 اردیبهشـــت 
ـــه صـــورت الکترونیکـــی در مراکـــز: اصفهـــان،  ـــاه 98 ب م
تبریـــز، تهـــران جنـــوب، شـــیراز، کرمـــان و مشـــهد 

برگـــزار می شـــود.
ــون،  ــن آزمـ ــرکت در ایـ ــان شـ ــزود: متقاضیـ وی افـ
دارنـــد  فرصـــت  مـــاه  فروردیـــن   31 روز  تـــا 
پرتـــال  از طریـــق  و  الکترونیکـــی  بـــه صـــورت 
 دانشـــگاه پیام نـــور ـ مرکـــز ســـنجش و آزمـــون: 
 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home

بـــراي ثبت نـــام در آن اقـــدام کننـــد.
ــوان  ــا عنـ ــور، بـ ــگاه پیام نـ ــی دانشـ ــاون آموزشـ معـ
ــاه  ــت مـ ــن دوره، روز 8 اردیبهشـ ــون ایـ ــه آزمـ اینکـ
ــت  ــان دریافـ ــود، زمـ ــزار می شـ ــاری برگـ ــال جـ سـ
کارت آزمـــون را از 3 تـــا 8 اردیبهشـــت مـــاه اعـــالم 

کـــرد.
ـــام  ـــه ثبت ن ـــرد: هزین ـــان ک ـــنی خاطرنش ـــر محس دکت
در ایـــن آزمـــون، بایـــد بـــه صـــورت الکترونیکـــی در 
هنـــگام ثبت نـــام و از طریـــق ســـایت ایـــن دانشـــگاه 
پرداخـــت شـــود و داوطلبـــان دقـــت داشـــته باشـــند 
ـــورت  ـــه ص ـــام را ب ـــغ ثبت ن ـــه مبل ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ک

ـــد. ـــت نکنن ـــا پرداخ ـــعب بانک ه ـــق ش ـــتی و از طری دس
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، متقاضیـــان بـــه منظـــور 
کســـب اطالعـــات بیشـــتر یـــا رفـــع مشـــکالت احتمالـــی 
 می تواننـــد بـــا شـــماره تلفـــن: 021-22458297 

تماس حاصل کنند.

ازاولارديبهشتماهآغازميشود:
ثبت نام مهماني و انتقال دانشجویان 

ثبت نـــام مهمانـــی و انتقـــال دانشـــجویان در 
ســـال تحصیلـــی 98 ـ 99 از اول اردیبهشـــت 
ـــوم  ـــی وزارت عل ـــات آموزش ـــامانه خدم در س
ـــاه  ـــت م ـــا 31 اردیبهش ـــود و ت ـــی ش ـــاز م آغ

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ادام
ـــایر  ـــه س ـــال ب ـــی و انتق ـــی مهمان ـــجویان متقاض دانش
ــت  ــم اردیبهشـ ــی و یکـ ــا سـ ــگاه ها، از اول تـ دانشـ
98 فرصـــت دارنـــد بـــه منظـــور ثبـــت درخواســـت 
خـــود بـــراي ســـال تحصیلـــی 99-98 بـــه ســـامانه 
 https://portal.saorg.ir آدرس:  بـــه   ســـجاد 
ـــدام  ـــود اق ـــاي خ ـــت تقاض ـــه ثب ـــبت ب ـــه و نس مراجع

ـــد. کنن
ــت  ــه درخواس ــتند ک ــف هس ــدأ موظ ــگاه های مب دانش
دانشــجو را بررســی کــرده و در صــورت داشــتن شــرایط، 
ــود را در  ــر خ ــاه، نظ ــر م ــا 15 تی ــرداد ت ــدای خ از ابت
ایــن ســامانه اعــالم و در صــورت موافقــت، ریــز نمــرات 

ــه دانشــگاه مقصــد ارســال کننــد. دانشــجو را ب
دانشـــگاه های مقصـــد نیـــز موظفنـــد کـــه حداکثـــر 
ـــا  ـــی تقاضاه ـــه بررس ـــبت ب ـــاه، نس ـــرداد م ـــان م ـــا پای ت
ـــاد شـــده اعـــالم  ـــق ســـامانه ی ـــدام و نتیجـــه را از طری اق

ـــد. کنن
دانشـــجویان متقاضـــی، بایـــد بـــا اطـــالع کامـــل از 
شـــرایط آیین نامـــه مهمانـــی و انتقـــال، درخواســـت 
ـــی،  ـــال مهمان ـــوع آن )دو نیمس ـــر ن ـــی ب ـــود را مبن خ
ـــم و انتقـــال( در ســـامانه  ـــی، مهمـــان دائ تمدیـــد مهمان
ـــالم  ـــد اع ـــجویان در موع ـــور دانش ـــازمان ام ـــجاد س س
ــت  ــت( ثبـ ــم اردیبهشـ ــی و یکـ ــا سـ ــده )اول تـ شـ

ـــد. کنن
ـــرایط و  ـــل از ش ـــالع کام ـــا اط ـــن ب ـــجویان همچنی دانش
ـــی،  ـــع تحصیل ـــته و مقط ـــط دانشـــگاه مقصـــد، رش ضواب
ــد،  ــگاه مقصـ ــا در دانشـ ــورد تقاضـ ــت دوره مـ وضعیـ
ـــد  ـــه مقص ـــا مؤسس ـــگاه ی ـــاب دانش ـــه انتخ ـــبت ب نس
اقـــدام و مســـتندات خـــود را بـــرای تقاضـــای ارائـــه 

ـــد. ـــود کنن ـــاي خ ـــه تقاض ـــکن و ضمیم ـــده اس ش
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متقاضیـــان بـــراي ثبـــت درخواســـت ابتـــدا بایـــد در 
ـــام  ـــام کننـــد و پـــس از دریافـــت ن ســـامانه ســـجاد ثبت ن
ـــازمان،  ـــات س ـــمت خدم ـــور از قس ـــز عب ـــری و رم کارب
ـــد. ـــه کنن ـــود را ارائ ـــال خ ـــی و انتق ـــت مهمان درخواس

متقاضـــی مهمانـــی و انتقـــال، مســـؤول صحـــت 
ـــاص  ـــرایط خ ـــوص ش ـــده در خص ـــه ش ـــات ارائ اطالع
خـــود خواهـــد بـــود و در صـــورت عـــدم احـــراز هـــر 
یـــک از اطالعـــات ارائـــه شـــده، تقاضـــاي وي از 

ــد. ــارج خواهـــد شـ وضعیـــت بررســـی خـ
ـــر رشـــته،  ـــا تغیی ـــوأم ب ـــال ت دانشـــجویان متقاضـــی انتق
ـــی  ـــورای بررس ـــق ش ـــامانه و از طری ـــارج از س ـــد خ بای

ـــد. ـــدام کنن ـــد اق ـــدأ و مقص ـــاص مب ـــوارد خ م

باموافقترئيسبنيادملینخبگان:
 جوایز تحصیلی دانشجویان برتر تا 

۶۰ درصد افزایش یافت

ـــگان،  ـــی نخب ـــاد مل ـــازان بنی ـــاون آینده س مع
ـــا  ـــگان ب ـــی نخب ـــاد مل ـــس بنی ـــت رئی از موافق
ـــت:  ـــر داد و گف ـــی خب ـــز تحصیل ـــش جوای افزای
ـــر  ـــتعد برت ـــجویان مس ـــی دانش ـــز تحصیل جوای

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد افزای ـــا 60 درص 10 ت
دکتـــر حســـن ســـاالریه، بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت 
حمایـــت بیشـــتر از اجتمـــاع نخبگانـــی خاصـــه مســـتعدان  
ـــدادی از  ـــه تع ـــاله ب ـــر س ـــاد ه ـــن بنی ـــت: ای ـــر، گف برت
ـــف  ـــع مختل ـــی در مقاط ـــتعد تحصیل ـــجویان مس دانش
تحصیلـــی، اعتبارهایـــی را بـــرای تســـهیل حرکـــت و 
ـــاوری و  ـــش، فن ـــوزش، پژوه ـــیر آم ـــان در مس ـــد آن رش

ــد. ــا می کنـ فرهنـــگ اعطـ
وی افـــزود: هدایـــت دانشـــجویان مســـتعد تحصیلـــی 
علمـــی  فعالیت هـــای  تخصصـــی  زمینه هـــای  در 
ـــی دانشـــجویی در  ـــت نخبگان خـــود، پشـــتیبانی از فعالی
ـــرفت  ـــع پیش ـــع موان ـــور، رف ـــه های کش ـــطح مؤسس س
اجتماعـــات نخبگانـــی دانشـــجویی و همچنیـــن طراحـــی 
ـــد رشـــد تدریجـــی و پیوســـته دانشـــجویان مســـتعد  رون
تحصیلـــی در مســـیر نخبگـــی، از مهم تریـــن اهـــداف 
ـــتعد  ـــجویان مس ـــه دانش ـــی ب ـــز تحصیل ـــای جوای اعط

ـــت. ـــر اس برت
ــا  ــگان، بـ ــی نخبـ ــاد ملـ ــازان بنیـ ــاون آینده سـ معـ
اشـــاره بـــه نقـــش تعیین کننـــده اجتمـــاع نخبگانـــی 
ــق  ــه در »رونـ ــور، خاصـ ــادی کشـ ــعه اقتصـ در توسـ
ــعار  ــق شـ ــان و تحقـ ــوالت دانش بنیـ ــد« محصـ تولیـ
ـــی از  ـــر را یک ـــتعدان  برت ـــتر از مس ـــت بیش ـــال، حمای س

ـــاری  ـــال ج ـــگان در س ـــی نخب ـــاد مل ـــای بنی اولویت ه
ـــه  ـــا توج ـــر، ب ـــال های اخی ـــه داد: در س ـــت و ادام دانس
ــاد  ــهیالت بنیـ ــه ای، تسـ ــای بودجـ ــه محدویت هـ بـ

ملـــی نخبـــگان تغییـــر چندانـــی نداشـــت.
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــاری، ب ـــال ج ـــا در س ـــه داد: ام وی ادام
بـــاال رفتـــن هزینه هـــای تحصیلـــی و پژوهشـــی 
دانشـــجویان مســـتعد، جوایـــز تحصیلـــی مســـتعدان 
 برتـــر بـــا موافقـــت دکتـــر ســـورنا ســـتاری، رئیـــس 
ـــش  ـــد افزای ـــا 60 درص ـــگان، از 10 ت ـــی نخب ـــاد مل بنی

یافـــت.
نخبـــگان  ملـــی  بنیـــاد  آینده ســـازان  معـــاون 
ـــرکت در  ـــار ش ـــتا، اعتب ـــن راس ـــرد: در همی ـــح ک تصری
هســـته مســـأله محور پژوهشـــی / فناورانـــه و راتبـــه 
ــرای  ــد بـ ــب 50 و 30 درصـ ــه ترتیـ ــجویی، بـ دانشـ

ــه اســـت. ــل افزایـــش یافتـ ــجویان متأهـ دانشـ
دکتـــر ســـاالریه ادامـــه داد: همچنیـــن »اعتبـــار شـــرکت 
ــه 000, 000, 60  ــی« بـ ــی خارجـ ــع علمـ  در مجامـ
ریـــال و »اعتبـــار اســـتفاده از تســـهیالت شـــبکه 
آزمایشـــگاهی« بـــه 000, 000, 20 ریـــال، بـــرای 
ــری،  ــد و دکتـ ــع کارشناسی ارشـ ــجویان مقاطـ دانشـ

رســـید.
ـــاره  ـــا اش ـــگان، ب ـــی نخب ـــاد مل ـــازان بنی ـــاون آینده س مع
ـــی  ـــی اعطای ـــهیالت فرهنگ ـــه تس ـــد قابل توج ـــه رش ب
بـــه مســـتعدان  برتـــر در همـــه مقاطـــع، از افزایـــش 
 هدیـــه ازدواج بـــه 50 میلیـــون ریـــال و افزایـــش 

60 درصدی ودیعه اجاره مسکن خبر داد.

تا15ارديبهشتماهتمديدشد:
 مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی 

»پایان نامه های دانشجویی« 

ـــی  ـــنواره مل ـــه جش ـــار ب ـــال آث ـــت ارس مهل
تـــا  دانشـــجویی«  نامه هـــای   »پایـــان 

15 اردیبهشت ماه تمدید شد. 
ــجویی، از  ــای دانشـ ــان نامه هـ ــی پایـ ــنواره ملـ جشـ
ـــوم،  ـــی وزارت عل ـــی و اجتماع ـــت فرهنگ ـــوي معاون س

تحقیقـــات و فنـــاوری و بـــه میزبانـــی دانشـــگاه 
ـــی  ـــور اجتماع ـــازمان ام ـــارکت س ـــا مش ـــدران و ب مازن
ـــکی  ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــور، وزارت بهداش کش
جامعه شناســـی  علمـــی  انجمن هـــای  و  کشـــور 
ایـــران، مـــددکاران اجتماعـــی ایـــران و روان شناســـی 
ــال  ــت ارسـ ــه مهلـ ــود کـ ــزار می شـ ــی برگـ اجتماعـ
ـــا 15 اردیبهشـــت  ـــه ایـــن جشـــنواره ت ـــه دبیرخان ـــار ب آث

ـــد. ـــد ش ـــاری تمدی ـــال ج ـــاه س م
آســـیب های  اجتماعـــی،  آســـیب های  و  مســـائل 
اجتماعـــی ازدواج و خانـــواده، موضوعـــات اجتماعـــی 
و  کشـــور  عالـــی  آمـــوزش  نظـــام  فرهنگـــی  و 
ناهنجاری هـــای فـــردی و اجتماعـــی مربـــوط در 
 فضـــای مجـــازی، از محورهـــای جشـــنواره ملـــی 

پایان نامه های دانشجویی است.
ـــت فرهنگـــی وزارت  ـــط عمومـــی معاون ـــه گـــزارش رواب ب
ــای  ــج و یافته هـ ــوق، از نتایـ ــنواره فـ ــوم، در جشـ علـ
ــه  ــور ارائـ ــه منظـ ــجویی بـ ــای دانشـ ــان نامه هـ پایـ
راه حـــل بـــرای کاهـــش آســـیب های اجتماعـــی 

بهره بـــرداری خواهـــد شـــد.

تا31فروردينماهتمديدشد:
 فراخوان حمایت از رساله های دکتری

ـــاوران  ـــگران و فن ـــت از پژوهش ـــدوق حمای صن
کشـــور (INSF) اعـــالم کـــرده اســـت کـــه 
ــرر  ــت های مكـ ــه درخواسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــان  ــد زمـ ــر تمدیـ ــی بـ ــجویان مبنـ دانشـ
ــه  ــم کمیتـ ــاس تصمیـ ــر اسـ ــوان و بـ فراخـ
رســـاله های  از  حمایـــت  سیاســـت گذاری 
ـــدارک  ـــل م ـــال و تكمی ـــت ارس ـــری، مهل دکت
ــاعت کاری روز  ــان سـ ــا پایـ ــان، تـ متقاضیـ
شـــنبه مـــورخ 31 فروردیـــن مـــاه 1398 

تمدیـــد شـــد.
ـــدوق  ـــن صن ـــوی ای ـــده از س ـــر ش ـــه منتش در اطالعی
آمـــده اســـت: خواهشـــمند اســـت کـــه متقاضیـــان 
ــق  ــه دقیـ ــس از مطالعـ ــت، پـ ــن حمایـ ــت ایـ دریافـ
آیین نامـــه، طرح هـــای خـــود را طبـــق ضوابـــط 

مشـــخص شـــده ارســـال کننـــد.
تذکـــر 1: طـــرح بایـــد بـــه نـــام اســـتاد راهنمـــا در 



5 26  فروردین ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  2

ســـامانه ثبـــت شـــود. دقـــت شـــود بـــه طرح هایـــی 
ـــل اســـتاد ارســـال نشـــود، ترتیـــب  ـــق پروفای کـــه از طری

ـــد. ـــد ش ـــر داده نخواه اث
ـــل  ـــق پروفای ـــا از طری ـــال تقاض ـــل از ارس ـــر 2: قب تذک
اســـتاد راهنمـــا، دانشـــجو موظـــف اســـت کـــه پروفایلـــی 

ـــد. ـــاد کن ـــامانه ایج ـــود در س ـــام خ ـــه ن ب
دیگر نکات مهم در این زمینه بدین قرارند:

ـــخ  ـــا تاری ـــری ت ـــاع از موضـــوع رســـاله دکت ـــخ دف  از تاری
ثبت نـــام در ســـامانه، بیـــش از یـــک ســـال نگذشـــته 

ـــد. باش
ـــان  ـــا زم ـــری ت ـــع دکت ـــل در مقط ـــاز دوره تحصی از آغ
ثبت نـــام، نبایـــد بیـــش از 2/5 ســـال تحصیلـــی 

گذشـــته باشـــد.
اســـتادان راهنمـــا، صرفـــاً مجـــاز بـــه ارســـال یـــک 

طـــرح رســـاله دکتـــری خواهنـــد بـــود.
ــامانه  ــل در سـ ــورت کامـ ــه صـ ــه بـ ــی کـ طرح هایـ
بارگـــذاری شـــده باشـــند، بررســـی خواهنـــد شـــد.
ـــده از  ـــت ش ـــرح )دریاف ـــماره ط ـــتن ش ـــار داش در اختی
ـــرح،  ـــت ط ـــری وضعی ـــرای پی گی ـــدوق( ب ـــامانه صن س

الزامـــی اســـت.
بررســـی طرح هـــای ارســـال شـــده، پـــس از پایـــان 
ـــز  ـــی نی ـــج نهای ـــه و نتای ـــت فراخـــوان صـــورت گرفت مهل
پـــس از تصویـــب در کمیتـــه تخصصـــی صنـــدوق اعـــالم 

خواهـــد شـــد.

تغییر آیین نامه تسهیالت 
پذیرش با آزمون دارندگان مدال 

المپیادهای علمی کشوری

اســـتعدادهای  پـــرورش  مّلـــی  مرکـــز 
از  جـــوان،  دانش پژوهـــان  و  درخشـــان 
تغییـــر آیین نامـــه تســـهیالت پذیـــرش بـــا 
ـــی  ـــای علم ـــدال المپیاده ـــدگان م ـــون دارن آزم

ــر داد. ــوری خبـ کشـ
ــره و  ــال، نقـ ــای طـ ــدگان مدال هـ ــالع دارنـ ــه اطـ بـ
برنـــز کشـــوری المپیادهـــای علمـــی می رســـاند کـــه 
پیـــرو شـــصت و هفتمیـــن جلســـه شـــورای هدایـــت 
ــات و  ــوم، تحقیقـ ــان وزارت علـ ــتعدادهای درخشـ اسـ
ــه  ــی در آیین نامـ ــاه 97 تغییراتـ ــاوری 9 بهمن مـ فنـ
ـــان در دوره  ـــتعدادهای درخش ـــون اس ـــا آزم ـــرش ب پذی

ـــد  ـــته( و کارشناسی ارش ـــته، ناپیوس ـــی )پیوس کارشناس
ـــده اســـت. ـــود آم ـــه وج ب

بـــر ایـــن اســـاس، دارنـــدگان نشـــان، نقـــره و برنـــز 
کشـــوری المپیادهـــای دانش آمـــوزی بـــا کســـب 
حدنصـــاب 85 درصـــد آخریـــن فـــرد پذیرفته شـــده 
ـــوي  ـــاد از س ـــه المپی ـــی دبیرخان ـــا معرف ـــون، ب در آزم
ـــته  ـــط در رش ـــور، فق ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــا برگزیدگـــی بـــه  صـــورت مـــازاد بـــر ظرفیـــت  مرتبـــط ب
بـــه یکـــی از دانشـــگاه ها معرفـــی می شـــوند. ضمنـــاً 
مرجـــع تعییـــن رشـــته های مرتبـــط بـــا برگزیدگـــی 
المپیـــاد، کارگروه هـــای تخصصـــی برنامه ریـــزی و 
ــی  ــوزش عالـ ــزی آمـ ــر برنامه ریـ ــترش در دفتـ گسـ

است.
شـــایان ذکـــر اســـت کـــه در رشـــته المپیـــاد ادبـــی، 
دارنـــدگان نشـــان طـــال نیـــز مشـــمول ایـــن تغییـــر 

ــوند. ــه می شـ ــن نامـ آییـ

فراخوان جشنواره ملی کتاب سال 
دانشجویی

ـــی  ـــنواره مل ـــمین جش ـــت و شش ـــوان بیس فراخ
ـــازمان  ـــوی س ـــجویی از س ـــال دانش ـــاب س کت

ـــد. ـــالم ش ـــگاهی اع ـــارات جهاددانش انتش
ـــف و مترجـــم  ـــن فراخـــوان، دانشـــجویان مؤل ـــر ای ـــا ب بن
تـــا 31 خـــرداد ســـال 98 فرصـــت دارنـــد کـــه آثـــار 
ـــال  ـــاب س ـــی کت ـــنواره مل ـــه جش ـــه دبیرخان ـــود را ب خ
ـــاله  ـــنواره، هرس ـــن جش ـــد. ای ـــال کنن ـــجویی ارس دانش
ـــران  ـــوری اســـالمی ای ـــاب جمه ـــه کت ـــا هفت ـــان ب همزم
ـــی  ـــای علم ـــی در فض ـــاط علم ـــاد نش ـــدف ایج ـــا ه و ب
و دانشـــگاهی کشـــور، جلـــب همـــکاری و حمایـــت 
ـــار  ـــاپ آث ـــور چ ـــه منظ ـــگاهی، ب ـــوزه دانش ـــران ح ناش
ــجویان و  ــی دانشـ ــه علمـ ــت بنیـ ــجویی، تقویـ دانشـ
ـــم و صاحـــب  ـــت از دانشـــجویان نوقل ـــایی و حمای شناس

اندیشـــه برگـــزار می شـــود.
 بـــر اســـاس ایـــن فراخـــوان، دانشـــجویان تمامـــی 
رشـــته ها و مقاطـــع تحصیلـــی دانشـــگاهی و طـــالب 
ـــار خـــود  ـــی ســـطح 2 و 3 می تواننـــد آث مقاطـــع تحصیل
ـــل، در  ـــرایط ذی ـــاس ش ـــدود و براس ـــداد نامح ـــه تع را ب
ـــوم  ـــی، عل ـــی و مهندس ـــامل فن ـــی ش ـــروه اصل شـــش گ
ـــی،  ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــانی، کش ـــوم انس ـــه، عل پای
ــاری و  ــر و معمـ ــکی، هنـ ــکی و دامپزشـ ــوم پزشـ علـ
ـــد. ـــال کنن ـــنواره ارس ـــه جش ـــه دبیرخان ـــژه ب بخـــش وی

ـــجو  ـــل دانش ـــی دوره تحصی ـــاس، همزمان ـــن اس ـــر ای ب
ـــودن مشـــخصات  ـــر، دارا ب ـــان چـــاپ و انتشـــار اث ـــا زم ب
ــار  ــده، انتشـ ــر منتشرشـ ــرای اثـ ــاب بـ ــی کتـ عمومـ
ــی،  ــام اینترنتـ ــا 97 ، ثبت نـ ــال 96 تـ ــاب در سـ کتـ
ارســـال دو جلـــد از کتـــاب بـــه دبیرخانـــه و ارســـال کپـــی 
ـــار ترجمه شـــده، از شـــرایط شـــرکت در  ـــی آث ـــن اصل مت

ـــت. ـــجویی اس ـــال دانش ـــاب س ـــی کت ـــنواره مل جش
ــک  ــر یـ ــه حداکثـ ــی کـ ــن دانش آموختگانـ همچنیـ
ســـال پـــس از فارغ التحصیلـــی، کتـــاب خـــود را 
ـــنواره  ـــن جش ـــد در ای ـــز می توانن ـــد نی ـــر کرده ان منتش

شـــرکت کننـــد.
ـــنواره  ـــه جش ـــده ب ـــک ارسال ش ـــاب الکترونی ـــاً کت ضمن

ـــرام باشـــد. ـــد دارای مجـــوز ارشـــاد و هولوگ بای
ــده  ــار دریافت شـ ــه آثـ ــت کـ ــادآوري اسـ ــه یـ الزم بـ
بازگردانـــده نخواهنـــد شـــد و بـــه آثـــار برگزیـــده ای 
ـــه  ـــا ترجم ـــف ی ـــر تألی ـــک نف ـــش از ی ـــوي بی ـــه از س ک
ـــت. ـــد گرف ـــق خواه ـــزه تعل ـــک جای ـــاً ی ـــده اند، صرف ش

 براســـاس ایـــن فراخـــوان، ناشـــران می تواننـــد آثـــار 
ــام  ــرم ثبت نـ ــراه فـ ــه همـ ــود را بـ ــجویی خـ دانشـ
اینترنتـــی، بـــه دبیرخانـــه کتـــاب ســـال دانشـــجویی 
ارســـال کننـــد و از ناشـــرانی کـــه بیشـــترین مشـــارکت را 
ـــن  ـــند، در آیی ـــته باش ـــار دانشـــجویی داش ـــار آث در انتش
ـــن  ـــد. در ای ـــد ش ـــل خواه ـــنواره تجلی ـــه جش اختتامی
ــده،  ــن پدیدآورنـ ــن از جوان تریـ ــنواره، همچنیـ جشـ

ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــم تقدی ـــف و مترج مؤل
گفتنـــي اســـت کـــه موضـــوع ویـــژه بیســـت و 
ـــجویی،  ـــال دانش ـــاب س ـــی کت ـــنواره مل ـــمین جش شش
بـــه »فرهنـــگ عمومـــی و آســـیب های اجتماعـــی« و 
»اقتصـــاد مقاومتـــی و تولیـــد داخلـــی« اختصـــاص دارد.

ـــد  ـــدان می توانن ـــه عالقه من ـــت ک ـــادآوري اس ـــه ی الزم ب
ــامانه اینترنتـــی بـــه  ــام از طریـــق سـ پـــس از ثبت نـ
آدرس: www.isba.ir ، دو نســـخه از اصـــل اثـــر 
ــه آدرس  ــی بـ ــام اینترنتـ ــرم ثبت نـ ــراه فـ ــه همـ را بـ
ـــالب،  ـــان انق ـــران،  خیاب ـــه جشـــنواره: ته پســـتی دبیرخان
خیابـــان فخـــر رازی، خیابـــان شـــهدای ژاندارمـــری، 
ـــازمان  ـــتی: 1163-13145 س ـــدوق پس ـــالک 72، صن پ

ـــد. ـــال کنن ـــگاهی ارس ـــاد دانش ـــارات جه انتش
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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 کل دوره کاردانی 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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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 92/۶/1۰ 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   97/12/2۰ مورخ  دوشنبه  روز  از  اینترنتی  صورت  به 

چهارشنبه مورخ 98/۰۶/۰۶ 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 کد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 

طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور 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.

تکالیف ، 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 )کد 021( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اکنـون کـه ماه ها، هفته هـا و روزهـا بـرای کنکوری های 
 عزیـز، یکـی پـس از دیگـری سـپری شـده اند و تقریبـاً 
دو مـاه و نیـم تـا برگـزاری آزمون سراسـري باقـی مانده 
فـرا  سـرعت  بـه  آزمـون،  ایـن  برگـزاري  روز  و  اسـت 
مي رسـد، حتمـاً احسـاس خاصـی، تـوأم بـا هیجـان و 
بیـم و امیـد، بسـیاری از شـما دوسـتان داوطلـب را در 
برگرفتـه اسـت. بـه ایـن نکتـه توجه داشـته باشـید که 
در هـر شـرایط درسـی کـه هسـتید، تنهـا چیـزی کـه 
در حـال حاضـر بایـد بـه آن فکر کنیـد موفقیت اسـت؛ 
فقـط موفقیـت و بس. مطمئن باشـید که دو مـاه و نیم، 
بـه انـدازه خـود، فرصـت زیادی بـرای جبران مشـکالت 
و کاسـتی های درسـی اسـت و شـما می توانیـد در ایـن 
مـدت، بـا کمی تالش و همت بیشـتر و یـک برنامه ریزی 
منسـجم و منظـم، همه چیـز را تغییر دهیـد؛ البته روی 
سـخن مـا با کسـانی اسـت کـه تـا االن، تـالش چندانی 
بـرای موفقیـت در آزمـون سراسـري نکـرده و برنامـه 
منظمـی نداشـته اند. ضمناً در میـان داوطلبانی که کاماًل 
آماده انـد نیـز کسـانی وجـود دارنـد کـه هیجـان خاصی 
داشـته و مـدام از خـود می پرسـند: آیـا موفق می شـوم؟ 
آیـا می توانـم بـه همـه اهـداف و آرزوهـای خود برسـم؟ 
آیـا در سـال تحصیلـي جدیـد، در دانشـگاه و رشـته ای 
کـه تمایـل دارم، مشـغول بـه تحصیـل مي شـوم؟ و .... 
همیـن نگرانی هـا در چنین شـرایطی باعث می شـود که 
داوطلـب نتوانـد از وقـت و انـرژی خـود به طـور کامل و 
خـوب اسـتفاده کنـد و بخشـی از ذهن او درگیر مسـائل 

آزار دهنـده اي از ایـن دسـت می شـود.

    در مقـاالت قبلـی، در ارتبـاط بـا نحـوه برنامه ریزی و 
درس خوانـدن بـرای داوطلبـان مختلف، که در شـرایط 
گوناگـون درسـی هسـتند، مطالبـی را نوشـتیم. در این 
مقالـه، توجـه همـه شـما داوطلبـان عزیـز را بـه نکاتی 
مهـم راجع بـه اسـتفاده از فرصت هـاي باقي مانده جلب 
می کنیـم تـا بـا توجـه بـه ایـن نـکات و اجـرای آنها به 
موفقیـت برسـید. بخشـي از مهم تریـن نکات یاد شـده، 

در ذیـل آورده مي شـود:

الف- خدا را فراموش نکنید 
توجـه بـه خـدا و کمـک گرفتـن از او در همـه کارهـا، 
عـالوه بـر اینکـه بـه مـا آرامـش می دهـد، باعـث ایجاد 
قـوت و نیـروی بیشـتر مـا در کارهـا می شـود. ایمـان 
داشـته باشـید کـه خـدا در هـر کار مثبتـی کـه شـما 
انجـام می دهیـد، همـراه و یـاور شماسـت و بـه شـما 
نیـز  کنکـور  در  موفـق  حضـور  کـرد.  خواهـد  کمـک 
یکـی از ایـن کارهاسـت. در کنـار تـالش شـما، خداوند 
خـودش کارهـا را درسـت می کنـد؛ پـس با تـوکل به او 
درس بخوانیـد و ایمـان داشـته باشـید کـه همـه چیـز 
بـه بهتریـن شـکل انجـام می شـود. اعتقـاد بـه خداوند، 
به انسـان سـالمت جسـم و روان می بخشـد؛ زیـرا دیگر 
دلیـل بـروز هیچ گونـه نگرانی نیسـت و با ذکـر گفتن و 
دعـا کـردن، می توانیـد بـه راحتی بـر تـرس و اضطراب 

خـود غلبـه کنید. 
ب- تفكر مثبت داشته باشید

یکـی از مهم تریـن اصولـي که در سراسـر زندگـی و در 

همـه کارهایـی کـه شـما عزیزان انجـام مي دهیـد، باید 
حتمـاً بـه آن توجه داشـته باشـید، این اسـت کـه تفکر 
مثبت داشـته باشـید و از بروز تصویرها و تفکرات منفي 
در ذهـن خودتـان جلوگیـری کنیـد. تصویرهـای منفی 
موجـود در ذهـن، بـر اراده هـای مثبـت غلبـه می کنـد 
نتیجه هـای منفـی  بـه پذیـرش  را  نهایـت شـما  و در 
می کشـاند. پـاک کـردن ذهـن از افـکار و اندیشـه های 
در  مسـؤولیت ها  حیاتی تریـن  و  مهم تریـن  از  منفـی، 
فرآینـد کنکـور اسـت. همیشـه و در همـه مراحـل، بـه 
خاطـر داشـته باشـید کـه شـما عضـوی از ایـن جهـان 
بی کـران هسـتید و بایـد بـه عنـوان یـک عضـو، از دنیا 
و زندگی تـان چیزهـای گوناگونـی بخواهید و سـپس با 
انـرژی سرشـار و یقیـن به عملـی شـدن آن، نیت کرده 
و اهدافتـان را در آغـاز در مغز خود و سـپس روی کاغذ 
پیـاده کنیـد و هـر روز آن هدف هـا را تصور کـرده و به 
عنـوان دوسـت خـود، در کنـار خودتان احسـاس کنید. 
 »آیـا واقعـا می توانـم بـا شـرایطی کـه در حـال حاضر 
دارم و مطالعه چندانی نداشـته ام در کنکور موفق شـوم 
یـا رتبـه خوبـی به دسـت بیـاورم؟« این سـؤالی اسـت 
کـه برخـی از داوطلبـان کنکـور بـا ناامیـدی از دیگران 
می پرسـند و جوابـی کـه می شـنوند تأثیـر عمیقـی بـر 
ذهـن آنهـا می گذارد؛ چـون باعث می شـود کـه اعتماد 
بـه نفـس و تفکـرات مثبتشـان تحـت تأثیر قـرار گیرد 
و آنهـا را در شـرایطی قـرار می دهـد کـه بیشـتر تالش 
کننـد یـا دسـت از تـالش بردارنـد و بـا خـود بگوینـد 
کـه »اگـر نمی توانـم، پـس سـال آینـده کنکـور خواهم 

آزمون رسارسی در پيش است
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داد.« مـن شـرایط شـما را نمی دانـم و از تـوان علمـی 
شـما نیـز بی خبـرم، امـا داوطلبانـی را می شناسـم کـه 
فقـط در دو مـاه آخـر بـه صـورت جـدی مطالعـه کرده 
و در انتهـای کار، بـا باالتریـن تـراز در آزمون سراسـري 
پذیرفتـه شـده اند. اگـر واقعـاً مثبـت اندیـش باشـید و 
بـا یـک همـت عالـی، قـدم در راه بگذاریـد، هـر کسـی 
کـه باشـید و در هـر کجـای ایـران کـه زندگـی کنیـد، 
ایـن  در  پـس  شـوید؛  کنکـور  برتـر  رتبـه  می توانیـد 
روزهـای باقـی مانـده تـا برگـزاري آزمـون سراسـري، 
ابتدا باید تالشـتان را بیشـتر کنیـد و دوم اینکه اولویت 
خودتـان را تشـخیص دهید و بدانید کـه در این فرصت 
باقـی مانـده، اگـر تنهـا بعضـی از قسـمت هاي دروس 
مختلـف را کـه مهم ترنـد، مطالعه کنید، همیـن مطالعه 
مي توانـد شـما را به موفقیـت در این آزمـون، نزدیک تر 

. کند
 البتـه حتماً به خاطر داشـته باشـید کـه کامل خواندن 
دروس و صـد در صـد زدن تسـت هاي مربـوط بـه هـر 
درس، خواسـته همـه شـما داوطلبـان عزیـز کنکـوری 
اسـت، امـا کمال گرایـی مطلـق، خـود می توانـد باعـث 
بـروز احسـاس منفـی و مخـرب در ذهنتـان شـود. این 
موضـوع بـا مثبـت اندیشـی تفـاوت می کنـد. ضمنـاً به 
ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید کـه در بیشـتر مواقع، 
صـد در صـد تسـت زدن صحیـح همـه دروس و حتـی 
یـک درس، امـکان پذیـر نیسـت؛  بنابرایـن، در مـورد 
نتایجـی کـه از خودتـان توقع داریـد، واقع بین باشـید، 
و اگـر در آزمـون سراسـري بـه ایـن مشـکل برخوردید، 
خودتـان را نبازیـد و مطمئن باشـید که بقیـه داوطلبان 

نیـز گرفتـار چنین مشـکلی مي شـوند. 

پ- آرامش خود را حفظ کنید
هـر چقـدر که بـرای کنکـور زحمـت کشـیده و مطالعه 
کنیـد، اما آرامش نداشـته باشـید، هیچ فایـده ای ندارد؛ 
زیـرا ذهـن شـما، نه تنهـا بـه درس و آنچـه می خوانید، 
توجهـی نمی کنـد، بلکـه با اسـترس و نگرانی، که شـما 
بـرای خـود ایجـاد کرده ایـد، درگیـر خواهد شـد. ذهن 
در چنین شـرایطی، پیوسـته می کوشـد تا با سردرگمی 
و پریشـانی، بـه دنبـال جواب سـؤال های پر تنش شـما 
باشـد، و بـه ایـن ترتیـب از آنچه کـه مطالعـه می کنید، 
مطالـب بسـیار کمـی را بـه خاطـر می سـپارد. راه هـای 
مختلفـی برای کسـب آرامش وجـود دارد، و همان گونه 
کـه در بـاال نیـز اشـاره کردیـم، مهم ترین آنهـا توکل به 
خـدا و درخواسـت کمـک و یاری از ذات متعال اوسـت. 
روزهـا  ایـن  در  دیگـری کـه  کارهـای  از  یکـی        
می توانیـد انجـام دهیـد، ایـن اسـت کـه سـاعتی را در 
طـول روز، بـه ورزش کـردن اختصـاص دهیـد؛ چرا که 
ورزش، تأثیـر بسـیار زیـادی در کسـب آرامـش شـما 
خواهـد داشـت و باعـث می شـود تـا بـا حـواس جمـع 
بـه مطالعـه خـود ادامـه دهید. احتمـاالً عده ای از شـما 

عزیـزان بـا خـود خواهیـد گفـت که فعـاًل بـرای ورزش 
کـردن وقتـی نـدارم و برنامـه ام نیـز بـه انـدازه کافی پر 
اسـت؛ اگـر این گونـه هـم باشـد، اصاًل اشـکالی نـدارد و 
می توانیـد بـا تمرینـات بسـیار کوچکی، که وقت بسـیار 
کمـی را از شـما می گیـرد، بـاز هـم بـه آرامش برسـید. 
یکـی از بهتریـن روش هـا بـرای رسـیدن بـه آرامـش 
سـریع، کشـیدن نفس های عمیق اسـت. روان شناسـان 
معتقدند کسـانی کـه تنفس عمیق دارنـد، از طول عمر 
بیشـتر و از هیجان هـای عصبـی کمتـری برخوردارنـد.
تکنیـک تنفس عمیق شـامل سـه مرحله اسـت: 1- دِم 
عمیق که باید آهسـته و آرام باشـد و به صورت شـکمی 
انجام شـود؛ به صورتی که قسـمت های تحتانی، قفسـه 
سـینه و حبابچه هـا پـر از هـوا شـود. تنفـس عمیـق و 
شـکمی، دیافراگـم را حرکـت می دهد و ایـن حرکت در 
حفـره شـکمی یک خـأ ایجـاد می کند که شـتاب لنف 
را پانـزده برابـر می کنـد؛ در نتیجه، متابولیسـم سـلولی 
شـما بهتر انجام می شـود و شـما شادابی، سـر زندگی و 
انـرژی فراوانـی را در وجـود خودتان احسـاس می کنید. 
2- نگهـداری نفـس کـه خیلـی مهم اسـت. وقتی شـما 
هـوا را در ریه هـای خـود نگـه می داریـد، به کیسـه های 
هوایـی خـود فرصـت می دهیـد کـه تبـادل اکسـیژن و 
دی اکسـید کربـن را بـه طـور کامـل انجـام دهنـد. در 
تنفس هـای تنـد و سـطحی، ایـن تبـادل خـوب صورت 
نمی گیـرد؛ چـون شـما بـه ریه هـای خود فرصـت کافی 
بـراي انجـام ایـن کار نمی دهیـد. 3- بـازده عمیـق کـه 
بایـد آهسـته و آرام و از طریـق بینـی، هـوا را خـارج 
کنیـد؛ امـا در آخریـن لحظـات، دهـان را بـاز کنیـد و 
هـوای باقـی مانـده را با فشـار و صدا بیـرون دهید. این 
هـوای باقـی مانـده، یکـی از مهم ترین علل خسـتگی و 
اسـترس اسـت. بازده عمیـق را تجربه کـرده و ریه های 

خـود را از آخریـن هـوای مسـموم نیز خالـی کنید.

ت- همراهی والدینتان را از دست ندهید 
عـالوه بـر داوطلبـان، افـراد دیگری هـم هسـتند که پا 
بـه پـای کنکوری هـا، کنکور را بـه گونه ای دیگـر تجربه 
درگیـر  نیـز،  داوطلبـان  خـود  انـدازه  بـه  و  می کننـد 
کنکـور و نگرانی هـای آن هسـتند. همراهـی والدیـن با 
شـما داوطلبـان عزیـز می توانـد تأثیـر بسـیار مثبتی بر 
موفقیتتـان داشـته باشـد؛ البتـه بایـد اشـاره کنیـم که 
ایـن موضوع، یک ارتباط دو سـویه اسـت و هـم والدین 
و هـم داوطلبـان، هـر دو بایـد مراقب این رابطه باشـند. 
بـه طـور طبیعی، همـه والدیـن آرزو دارند کـه فرزندان 
کنکوری آنها در رشـته و دانشـگاهی بسـیار عالی درس 
بخواننـد و موفقیت هـای بی نظیـری را کسـب نماینـد؛ 
امـا والدین باید توجه داشـته باشـند که ایـن توقع آنها، 
اوالً متناسـب بـا شـرایط و توانمندی هـای فرزندشـان 
باشـد، و دوم اینکـه باعـث وارد آمدن فشـار و اسـترس 
بـر داوطلـب و افزایـش نگرانی هـای وي نشـود؛ از طرف 

دیگـر، دخالت هـای بی جـا و دور از اصـول آنهـا ممکـن 
اسـت داوطلبـان را آشـفته و سـردرگم کـرده و بـازده و 

تـوان مطالعاتـی آنها را کـم کند.
کوچکتریـن  شـرایطی،  چنیـن  در  بایـد  والدیـن   
موفقیت هـا و زحمت های فرزندانشـان را تحسـین کرده 
و بـه حساسـیت های روحـی داوطلبـان در ماه های  آخر 
باقـي مانـده تـا زمـان برگـزاري کنکـور توجـه نماینـد 
از  برخـی  اسـاس  بـر  صرفـاً  یـا  و  اطالعـات  بـدون  و 
شـنیده ها قضـاوت نکننـد. در ماه  هـای پایانـی مانده به 
تـا زمـان برگـزاري آزمون سراسـري، داوطلبان، بیشـتر 
وقتشـان را منـزل و در کنـار خانـواده می گذراننـد؛ بـه 
همیـن دلیل، تأثیر سـهم خانـواده در موفقیت داوطلب 
در ایـن مـدت، دوچنـدان می شـود. ایجـاد فضایـی امن 
و بـه دور از اسـترس، اضطـراب و مقایسـه بـا دیگـران، 
می توانـد انـرژی داوطلبـان را در ایـن ایـام دوچنـدان 
کنـد. مطـرح کـردن نقـاط ضعفـی کـه بـرای والدیـن 
و فرزندشـان کامـاًل روشـن اسـت، فقـط انـرژی منفـی 
ایجـاد می کنـد. والدیـن می تواننـد بـا انجام هـر کاری، 
بـه فرزندشـان نشـان دهنـد کـه موفقیـت او برایشـان 
بسـیار مهـم اسـت و او را بـاور دارنـد. احسـاس والدین 
بـا تمـام کلمات و رفتارشـان بـه فرزند منتقل می شـود 
و فضـای پر اسـترس و اضطـراب کنکـور، داوطلـب را تا 
حـد زیـادی حسـاس می کنـد؛ پـس اعضـای خانـواده 
بایـد مراقـب ایـن حساسـیت داوطلب کنکـوری خود و 

رفتارهایشـان در مقابـل او باشـند.
بـه عنوان یـک داوطلب، کـه در ماه هـای پایانی فرصت 
آمادگـي بـراي کنکـور بـه سـر می بریـد، الزم اسـت به 

نـکات زیر توجه بیشـتری داشـته باشـید:
1- آرامـش خـود را بیشـتر از گذشـته حفـظ کنید و با 
تـوکل بـه خـدا و بـا نیـروی بیشـتر، قـدم در ادامـه راه 

بگذارید؛
2- حتمـاً بـا برنامه ریـزی جلـو رفتـه و از کتابـی بـه 

کتابـی دیگـر نپریـد؛
3- دروس مهـم بـرای کنکـور گـروه آزمایشـي خودتان 
را، کـه در آن گـروه شـرکت کرده ایـد، یعنـی دروس بـا 
ضرایـب بـاال را، بـا اختصـاص وقـت بیشـتری مطالعـه 

؛ کنید
4- خالصه هاي خود را بسـیار مرور کنید و سـعي کنید 
بـا کمـي تحقیق ببینید کـه از کدام مبحث ها، سـؤاالت 
بیشـتري مي آیـد تـا بـراي درس هایـي که مطالعـة آنها 

را تمـام نکرده ایـد، حتمـاً آن مباحـث را مطالعه کنید؛
5- تسـت زدن را فرامـوش نکنید تـا مطالب در ذهنتان 

بیشـتر جا بیفتد؛
6- روزانه به مدت سـه سـاعت، مطالعـه دروس عمومی 

را در برنامـه خود بگنجانید.
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ــه ـ ســه«،  ــه »شــش ـ س ــار« ب ــج ـ ســه ـ چه ــام آموزشــی از »پن ــر نظ ــا تغیی ب
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــر آن شــده اســت کــه آزمون هــای آزمایشــی 
ــای ســال اول دوره دوم متوســطه  ــی پایه ه ــوزان تمام ــرای دانش آم ــتاندارد را ب اس

)پایــه دهــم( برگــزار نمایــد. 
آزمون هــای جامــع در دو نوبــت و در ماه هــای فروردیــن و اردیبهشــت برگــزار 
خواهنــد شــد. هــدف ایــن آزمون هــا، آشــنایی کامــل دانش آمــوزان بــا پرســش های 
ــی،  ــات خــرداد 1398 و به نوع ــا ســؤاالت امتحان ــط ب ــه ای همســو و مرتب چهارگزین

مقدمــة آمادگــی بــرای کنکــور سراســری ســال 1399 اســت. 
ــته های  ــط در رش ــم، فق ــنجِش ده ــع س ــی جام ــای آزمایش آزمون ه
ــات و  ــی« و »ادبی ــوم تجرب ــک«، »عل ــی ـ فیزی ــی »ریاض تحصیل
علــوم انســانی« برگــزار می شــود و زمان بنــدی آزمون هــا بــه ترتیبــی 
ــال  ــر نیمس ــات ه ــرای امتحان ــرکت کنندگان را ب ــا ش ــت ت ــده اس برنامه ریزی ش

ــد. ــاده نمای آم

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه:
کارت ورود بــه جلســه بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور، از روز سه شــنبه 
قبــل از هــر آزمــون، منحصــراً از طریــق ســایت اینترنتــی شــرکت تعاونــی خدمــات 
ــا  ــان ب ــع می گــردد و داوطلب ــه نشــانی: www.sanjeshserv.ir توزی آموزشــی ب
مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی فوق الذکــر نســبت بــه پرینــت کارت ورود بــه جلســه 

ــدام می نماینــد. خــود اق
 کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــا در بعدازظهــر روز برگــزاری هــر آزمــون 
از طریــق ســایت اینترنتــی شــرکت بــه نشــانی: www.sanjeshserv.ir منتشــر 

می گــردد. 

جدول شهریه آزمون ها )مبالغ به ریال(:

نحوة ثبت نام:
ــا  ــن آزمون ه ــه شــرکت در ای ــد ب ــوزان عالقه من ــی: دانش آم ــت اینترنت پرداخ
در سراســر کشــور مي تواننــد بــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی عضــو شــبکه شــتاب 

و مراجعــه بــه ســایت شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی کارکنان ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور بــه نشــاني: www.sanjeshserv.ir نســبت بــه ثبت نــام در ایــن 

آزمون هــا اقــدام و کــد رهگیــري دریافــت نماینــد.
ــام، نشــان دهنده  ــاری ثبت ن ــی کارت اعتب ــد اینترنت ــه خری ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ثبت نــام نهایــی دانش آمــوز نبــوده و الزم اســت کــه داوطلــب، بعــد از خریــد کارت 
ــه  ــام مراجع ــک ثبت ن ــه لین ــز( ب ــده و شــماره رم ــت شــماره پرون ــاری )دریاف اعتب
ــی  ــری 16 رقم ــد پی گی ــده و ک ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ــوده و ثبت ن نم

دریافــت نمایــد.
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی، پ ــوزان گرام دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ویــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماینــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.
ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هایی کــه مایــل هســتند 
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــش آم ــا از دان ــه  صــورت یکج ــام ب ــهولت ثبت ن ــراي س ب
ــز  ــتان ها و مراک ــام دبیرس ــتورالعمل ثبت ن ــق دس ــه دقی ــد از مطالع ــد، بع عمل آورن
ــد در  ــؤال، مي توانن ــه س ــتن هرگون ــورت داش ــد در ص ــکار، مي توانن ــی هم آموزش
ســاعات: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00 بــا شــماره تلفن هــای 

88844791 الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.
ــز  ــرکت واری ــن ش ــاب ای ــه حس ــتباه ب ــه اش ــه ب ــی ک ــم: وجوه ــه مه نکت
ــترداد اســت؛  ــل اس ــه قاب ــل اداری مربوط ــی مراح ــس از ط ــردد، منحصــراً پ می گ
ــت  ــا دق ــداد آزمون ه ــاب تع ــی و انتخ ــام اینترنت ــگام ثبت ن ــان در هن ــذا داوطلب ل

ــد. ــل آورن الزم را به عم
ــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور از طریــق  ــام ب ــوری: ثبت ن ــام حض ثبت ن
ســایت اینترنتــی بــه نشــانی: www.sanjeshserv.ir امکان پذیــر اســت و 
دفتــر مرکــزی شــرکت بــه نشــانی: تهــران، پــل کریم خــان زنــد، خیابــان میــرزای 
ــالک 30،  ــنایی، پ ــری 105 س ــروی کالنت ــی، روب ــان شــهید نژادک ــیرازی، خیاب ش
تلفــن: 88321455 نیــز آمــاده ثبت نــام از مراجعــان در ســاعات اداری اســت.

راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دریافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طریــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اینترنتــی 

امکان پذیــر اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــه  شــده اســت: لین ــایت ارائ ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدی ــنجش ثبت ن ــی س ــای آزمایش آزمون ه
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي جامع سنجِش دهم 

ویژه دانش آموزان پایه دهم 

)سال اول دورة دوم متوسطه( 
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ــت و  ــم در دو نوب ــنجِش یازدهــ ــع س ــی جام ــای آزمایش آزمون ه
ــا،  ــن آزمون ه ــد شــد. هــدف ای ــزار خواه ــن و اردیبهشــت برگ ــای فروردی در ماه ه
ــا  ــا پرســش های چهارگزینــه ای همســو و مرتبــط ب آشــنایی کامــل دانش آمــوزان ب

ــات خــرداد 1398 اســت. ســؤاالت امتحان

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه:
کارت ورود بــه جلســه بــرای کلیه دانش آموزان سراســر کشــور، از روز 
ــرکت  ــی ش ــایت اینترنت ــق س ــراً از طری ــون، منحص ــر آزم ــل از ه ــنبه قب سه ش
ــه نشــانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گــردد  تعاونــی خدمــات آموزشــی ب
ــت  ــه پرین ــبت ب ــر نس ــی فوق الذک ــایت اینترنت ــه س ــه ب ــا مراجع و دانش آموزان ب

ــد.  ــدام می نماین ــود اق ــه خ ــه جلس کارت ورود ب
کارنامــه نتایج هــر نوبــت از آزمون  هــا در بعــد از ظهــر همــان روز برگــزاری هــر 
 www.sanjeshserv.ir :آزمــون، از طریــق ســایت اینترنتــی شــرکت بــه نشــانی 
منتشــر می گــردد. ضمنــاً بــه اطــالع دانش آمــوزان می رســاند کــه محاســبه 
نمــره کل آزمون هــای آزمایشــی، بــر اســاس آخریــن مصوبــات و ضوابــط ســازمان 
ــون دروس  ــره آزم ــن نم ــد. همچنی ــد ش ــام خواه ــور انج ــوزش کش ــنجش آم س
ــون  ــره آزم ــاس نم ــر اس ــری و ب ــون سراس ــد آزم ــی، همانن ــی و اختصاص عموم
ــی  ــون اختصاص ــره آزم ــر نم ــه براب ــالوه س ــب( به ع ــه ضرای ــه ب ــا توج ــی )ب  عموم
)بــا توجــه بــه ضرایــب( تقســیم  بــر مجمــوع کل ضرایــب محاســبه می شــود، کــه 
ــا شــرکت در  ــاط ب ــوز در ارتب ــرای دانش آم ــه مناســبی ب ــد تجرب ــر می توان ــن ام ای

آزمــون سراســری ســال بعــد باشــد.
 

جدول شهریه آزمون ها )مبالغ به ریال(:

نحوه ثبت نام:
در ایــن  شــرکت  بــه  عالقه منــد  اینترنتی: دانش آمــوزان  پرداخــت 
بانکــی  کارت هــای  از  اســتفاده  بــا  مي تواننــد  کشــور  سراســر  آزمون هــا در 
خدمــات  تعاونــی  شــرکت  ســایت  بــه  مراجعــه  و  شــتاب  شــبکه  عضــو 
نشــاني:  بــه  کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان  کارکنــان   آموزشــی 

ــد  ــدام و ک ــا اق ــن آزمون ه ــام در ای ــه ثبت ن ــبت ب www.sanjeshserv.ir نس

ــد. ــت نماین ــری دریاف پی گی
نکته مهم:

ــان دهنده  ــی کارت اعتباری ثبت نام، نش ــد اینترنت ــه خری ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ثبت نــام نهایــی دانش آمــوز نبــوده و الزم اســت کــه داوطلــب، بعــد از خریــد کارت 
ــه  ــه لینک ثبت نام مراجع ــز( ب ــماره رم ــده و ش ــماره پرون ــت ش ــاری )دریاف اعتب
ــی  ــری 16 رقم ــد پی گی ــده و ک ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ــوده و ثبت ن نم

دریافــت نمایــد.
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــوزان گرامی، پ دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شرایــط و ضوابط ثبت نام، می تواننــد 
ــا خــط ویــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماینــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس:

ــا  ــورت یکج ــام به ص ــهولت ثبت ن ــراي س ــتند ب ــل هس ــه مای ــتان هایی ک دبیرس
از دانــش آمــوزان خــود ثبت نــام بــه عمــل  آورنــد، بعــد از مطالعــه دقیــق 
دســتورالعمل ثبت نــام دبیرســتان ها و مراکــز آموزشــی همــکار، در صــورت 
ــر  ــی 12:30و عص ــاعات: صبح8:30  ال ــد در س ــؤال، مي توانن ــه س ــتن هرگون داش
13:30 الــی 16:00  بــا شــماره تلفن هــاي: 88844791 الــی 88844793 تمــاس 

ــد. ــل نماین حاص
نکتــه مهــم: وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ایــن شــرکت واریــز می گــردد، 
منحصــراً پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان 
ــل  ــت الزم را به عم ــا دق ــداد آزمون ه ــاب تع ــی و انتخ ــام اینترنت ــگام ثبت ن در هن

آورند.
ثبت نام حضوری:

ــه  ــی ب ــایت اینترنت ــان سراســر کشــور از طــریق س ــه داوطلب ــرای کلی ــام ب ثبت ن
نشانی: www.sanjeshserv.ii امکان پــذیر اســت و دفتر مرکزی شــرکت به 
ــان شــهید  ــان میــرزای شــیرازی، خیاب ــد، خیاب نشــانی: تهــران، پــل کریم خــان زن
نژادکــی، روبــروی کالنتــری ســنایی، پــالک 30، تلفــن: 88321455 نیــز آماده 

ــام از مراجعــان در ســاعات اداری اســت. ثبت ن
راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دریافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طریــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و بــه  صــورت اینترنتــی 

امکان پذیــر اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــه  ش ــایت ارائ ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدی ــنجش ثبت ن ــی س ــای آزمایش آزمون ه
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي جامع سنجِش یازدهــم
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم 

)سال دوم دوره دوم متوسطه(
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پس از  برگزاری آزمون سراسري، بار ها از داوطلبان شنیده 
می شود که »با وجود تالش فراوان، من آن طور که باید 
ساعات  به  توجه  با  یا  مطلوبی  نگرفتم  نتیجه   شاید،  و 

مطالعه ام، می توانستم خیلی بهتر از اینها عمل کنم و ....«
 یکی از مهم ترین دالیل این نتیجه نگرفتن، کاماًل واضح 
است. با توجه به طوالنی بودن بازۀ مطالعه برای کنکور و 
اینکه حجم مباحث، بسیار زیاد است، احتمال فراموشی این 
مباحث بیشتر خواهد بود و اختصاص ندادن فرصت زمانی 
کافی برای مرور مطالب و بروز فراموشی، باعث می شود که 
توان پاسخگویی شما تا حد زیادی در سر جلسه  آزمون 
برای  بهتر است که  به همین دلیل،  سراسري کم شود؛ 
مطالعه دقیق تر، حتماً از روی یک برنامه اصولی و درست 
درس بخوانید. موفقیت در آزمون سراسري و کسب یک 
نتیجه مطلوب، نیازمند برنامه ریزي ویژه اي است که در 
هر مقطع از زمان باید با ویژگي هاي مطالعاتي و اهداف 
دوران مربوط باشد؛ در واقع، برخالف تصور غلط بسیاري 
از داوطلبان آزمون سراسري، برنامه ریزي و مطالعه براي 
کنکور، در هر مقطعي از زمان متفاوت بوده و باید براساس 
این  در  که  آنچه  شود.  تنظیم  مقطع  همان  ویژگي هاي 
برنامه ریزی اهمیت دارد، توجه به مراحل مرور یک مطلب 
مطالعه شده براي انتقال آن از حافظه کوتاه مدت به حافظه 
بلندمدت است؛ البته در این بین، برخی از داوطلبان، بدون 
روزهای  تا  را  مطالعه خود  روش های جمع بندی ،  اجرای 
مورد  وجه  هیچ  به  روش  این  که  می دهند  ادامه  پایانی 

توصیه نیست.

برای یک  اشاره می کنیم که موضوع جمع بندی  باز هم 
و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  داوطلب کنکوری 
این  پرسش  مورد  همواره  آن،  اجرای  صحیح  روش های 
عزیزان بوده است. با توجه به اینکه عموم داوطلبان کنکور، 
با هر برنامه ریزی ای که داشته اند، باید در فصل بهار مبادرت 
به جمع بندی کنند، این مقاله را به این مبحث اختصاص 

داده ایم.
چگونه یک جمع بندي صحیح داشته باشیم؟

به طور کلي، چهار شیوه مطالعه و برنامه ریزي براي موفقیت 
در آزمون سراسري، به ذهن مي رسد. شما داوطلبان گرامی 
در ابتدا باید درس های مربوط به کنکور را به دقت خوانده 
و خالصه برداری کنید و در مرحله بعد، نوبت به جمع بندی 
مبحثی می رسد. بي تردید، مهم ترین دوران مطالعاتي در 
کنکور، دوره هاي جمع بندي مبحثي است. در این دوران 
شما باید به جمع بندي مبحثي به طور مشخص بپردازید و 
خیال خودتان را از آن مباحث راحت کنید. معموالً داوطلبان 
کنکور، متناسب با ایام پایاني دوره، در فروردین، اردیبهشت 
و خرداد باید از این روش بهره ببرند. پس از جمع بندی 
مبحثی، نوبت به جمع بندي و مرور نهایي می رسد. این 
دوره، که آخرین فرصت شما براي آمادگي در کنکور است، 
شیوه مطالعه متفاوتي دارد که در زمان مناسب، توضیحات 

الزم در این زمینه به داوطلبان عزیز ارائه خواهد شد.
   همان طور که در باال اشاره شد، یکی از مهم ترین دالیل 
از تالش  داوطلبان  از  بسیاری  مناسب  نتیجه گیری  عدم 
خود در مرحلة آمادگي براي کنکور، عدم اطالع آنان از 

کسانی  همان  داوطلبان،  از  دسته  این  است.  جمع بندی 
به  توجه  بدون  و  بی وقفه  پایانی،  روزهای  تا  که  هستند 
شرایط زماني و وضعیت خود، مطالب جدیدی خوانده و به 
این نکته نیز توجه ندارند که ممکن است بخش زیادی از 
این مطالب در جلسه برگزاري آزمون سراسري از یادشان 
برود؛ اما گروه دیگری از داوطلبان، از اهمیت جمع بندی 
در کنکور آگاهند، ولی شیوه نادرست و غیر اصولی را برای 
انجام این کار در پیش می گیرند. با توجه به اهمیت این 
دوره از آمادگی برای کنکور برای همه شما داوطلبان گرامی 
و سؤاالت و ابهاماتی که ممکن است در خصوص جمع بندی 
و نحوه آن برایتان به وجود آید، در این نوشتار در پی آن 
هستیم که ببینیم برای جمع بندی دروس خوانده نشده 

چگونه برنامه ریزی کنیم.
      اولین نکته ای که باید به خاطر داشت، این است که 
در آغاز باید هدف جمع بندی روشن شود. هدف جمع بندی 
این است که انبوهِ اطالعاتی که در دوران مطالعه در ذهن 
داوطلب قرار گرفته است، به نحو مناسبی سامان دهی شده 
به  سراسري  آزمون  برگزاري  هنگام  در  طریق،  این  از  و 
راحتی قابل بازیابی باشد؛ بنابراین، در دوران جمع بندی، 
به دنبال یاد گیری مطالب جدید نباشید، بلکه سعی کنید 
آنچه را که تاکنون آموخته اید، به نحو مطلوبی در ذهن 
خود سامان دهی نمایید. اگر استثنائاً به دلیل کمبود وقت 
یا به دالیل دیگر، موفق به اتمام بخش مهم یا قابل توجهی 
از مطالب نشدید، بهتر است که باز هم به برنامه ریزی برای 
جمع بندی اولویت دهید و در کنار آن، در ساعاتی که به 
ندارد،  اختصاص  جمع بندی 
مطالعه  را  باقی مانده  مطالب 
که  باشید  داشته  توجه  نمایید. 
با  مطالب  درصد   60 یادگیری 
عمق 90 یا 100 درصد، بهتر از 
یادگیری 100 درصد مطالب با 

عمق 60 درصد است. 
     نکته بعدی، روش جمع بندی 
است  ممکن  باره  این  در  است. 
مطرح  داوطلب  برای  سؤاالتی 
دوباره   مطالعه   آیا  مثاًل  باشد؛ 
منابع برای این منظور، مناسب 
به  صرفاً  می توان  آیا  است؟ 
مطالعه  خالصه  مطالب و نکات 
از  استفاده  پرداخت؟  اساسی 
تست، تا چه میزان از ضرورت و 
اهمیت برخوردار است؟ در پاسخ 

جمع بندی را جدی بگرييد
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به سؤاالت مذکور باید گفت: داوطلبان در جمع بندی به دو 
گروه تقسیم می شوند: آنان که از روش درست و اصولی با 
یک برنامه خوب برای انجام این کار استفاده می کنند، و 
گروهی که از روش غلطی برای جمع بندی استفاده کرده 
و نتیجه خوبی نیز نمی گیرند. قبل از اشاره به جمع بندی 

صحیح، الزم است که به جمع بندی اشتباه اشاره کنیم:
     در این روش، داوطلب، تمامی درس های خود را از 
روی مطالب خالصه نویسی شده یا جزوه های خود، طبق 
یک برنامه جامع مطالعه می کند و تا روز برگزاري آزمون 
سراسري، این کار را چندین بار انجام دهد؛ اما داوطلبانی 
که از این روش استفاده کرده اند، بر این باورند که اگر باز 
هم وقت داشتند، باز هم مرور می کردند؛ چرا که هیچ گاه 
احساس نکرده اند که تسلط کافی روی مطالب داشته اند. 
در این روش، دو اشکال عمده وجود دارد: اول اینکه شما 
مطالب غیرضرور را نیز مطالعه خواهید کرد، و دوم اینکه 
هیچ گاه احساس تسلط بر مباحث نمی کنید و درحقیقت، 
دوست دارید که دوباره آن مباحث را مرور کنید؛ بنابراین، 
شما، در مقایسه با وقتی که به مطالعه دروس و منابع آزمون 

سراسري اختصاص می دهید، نتیجه کافی نمی گیرید.
اگر  شد،  اشاره  آن  به  باال  در  که  مطالبی  به  توجه   با 
را  از دوره جمع بندی خود بهترین استفاده  می خواهید 
ببرید، الزم است که مراحل زیر را برای انجام جمع بندی 

اصولی در  نظر داشته باشید و آنها را به کار برید:
1- سؤاالت آزمون های سراسري سال های گذشته را تهیه 
کنید و در هر روز یکی از آنها را، در ساعت احتمالی برای 
برگزاری آزمون اصلی، پاسخ دهید. توجه داشته باشید که 
در این باره باید، تا آنجا که ممکن است، شرایط آزمون 
حین  اینکه  خصوصاً  کنید؛  شبیه سازی  خود  برای  را 
پاسخگویی به سؤاالت، نباید به هیچ وجه وقفه یا استراحتی 
براي خود در نظر بگیرید و مانند کنکور، سؤاالت را به طور 

یکجا، و نه به صورت درس به درس، پاسخ دهید.
2- سپس هر آزمون را تصحیح کنید و پس از تصحیح هر 
آزمون، سؤاالتی را که اشتباه جواب داده یا پاسخ آنها را 
نداده اید، عالمت زده و مشخص کنید که سؤاالت مزبور از 
کدام مباحث مطرح شده است. بعد از آن به مباحث مزبور 
مراجعه نموده و ابتدا از طریق مطالعه  خالصه  مطالب یا 
نکات، در صدد رفع اشکال برآیید و پس از آن، اگر مطالعه  
خالصه و نکات مؤثر واقع نشد، صرفاً برای مباحثی که با 
توجه به بودجه بندی سؤاالت کنکور های گذشته از اهمیت 
زیادی برخوردارند، به منابع اصلی مراجعه نموده و مشکل 

خود را برطرف کنید.
3- پس از ارزیابی هر آزمون، آزمون  سال بعد از آن را نیز 
به همین ترتیب تمرین کنید تا مجموعه آزمون ها به پایان 

برسد. 
در این روش، شما زمان خود را به دوره های دو یا سه روزه 
تقسیم می کنید و در صبح روز اول آزمون می دهید؛ البته 
این آزمون باید یک کنکور جامع باشد که بهتر است کنکور 

سال های گذشته بوده و شرایط کنکور نیز به طور کامل 
برایتان شبیه سازی شود.

مزیت های روش صحیح جمع بندی
این روش، مزیت های بسیار زیادی دارد که به چندمورد آنها 

اشاره خواهیم کرد:
1- مرور همه مطالب:

در یک کنکور استاندارد، اغلب از تمامی مبحث ها، دست 
کم یک سؤال وجود خواهد داشت، و اگر چنین هم نباشد، 
در پنج آزمون، به طور قطع شما از هر مبحث، دست کم به 
یک سؤال پاسخ خواهید داد. انجام این کار، سبب می شود 
که اطالعات شما در تمامی مبحث های اختصاصی سنجیده 

شود.
2- رفع اشکال عمده و عدم اتالف وقت:

از  بخشی  می دهید،  آزمون  که  بار  هر  روش،  این  در 
اشکال های شما برطرف می شود و هر بار، در مقایسه با 
دفعه گذشته، آمادگی شما باالتر می رود؛ در ضمن، چون 
مطالبی را که می دانید، درست پاسخ خواهید داد، دیگر 
بنابراین،  کرد؛  نخواهید  سپری  آنها  مطالعه  برای  وقتی 

وقتتان نیز تلف نمی شود.
3- تمرین مهارت های آزمون دادن: 

برای موفقیت بیشتر در کنکور، حتماً به این نکته توجه 
داشته باشید که فقط داشتن اطالعات برای پاسخگویی به 
سؤال، کافی نیست و باید با مهارت  های آزمون دادن، آشنا 
بوده و آنها را به کار ببندید. این مهارت ها، نیازمند تمرین 

هستند و تنها راه آموختن آنها، تجربه کردن است. 
در دوران جمع بندی، تمرین تست های کنکور سال های 
گذشته، بسیار الزم به نظر مي رسد. داوطلبان عزیز! این 
مسأله را بسیار جدی بگیرید. بارها دیده شده است که 
اشخاصی با مطالعه  فراوان به سطح آگاهی مطلوبی رسیده، 
اما به دلیل عدم تمرین تست، نتیجه ای دور از انتظار کسب 
کرده اند. مزیت استفاده از آزمون های سال های گذشته، این 
است که اوالً با نحوه طرح سؤال از مباحث مختلف در کنکور 
از جامعیت  کنکور  اینکه سؤاالت  دوم  و  آشنا می شوید، 
برخوردار بوده و با تمرین هر دوره از آنها، گویی تمامی 
مطالب را یک مرتبه مرور نموده اید. سوم اینکه با تمرین 
کردن و تست زدن، مطالبی را که به خوبی فرا گرفته اید، 
در ذهنتان تثبیت کرده و با نقاط ضعف خود آشنا خواهید 
شد، و باالخره، این سؤاالت، به عنوان سؤاالت استاندارد و 
مشابه سؤاالت کنکور، باعث می شود تا مهارت های آزمون 

دادن شما نیز به خوبی تقویت شود.
برای نتیجه گیری بهتر از دوران جمع بندی، به نکات زیر 

نیز دقت کنید:
الف- در این دوره، مطالعه  دوباره  منابع یا مطالب جدید 
به هیچ وجه توصیه نمی شود؛ زیرا از طرفی مهلت کمی تا 
زمان برگزاری کنکور باقی مانده و عماًل با این روش، حجم 
قابل توجهی از مطالب از قلم می افتد، و از سوی دیگر، این 
امر هیچ اثری در نظم بخشی به مطالِب مطالعه شده داوطلب 

نداشته و باعث سردرگمی وي می شود.
روز  طول  در  دوره،  این  در  حداقل  که  کنید  سعی   ب- 
اگر  بخوانید.  درس  ساعت،  نهایت 13  در  و  ساعت،   11
نمی توانید این کار را انجام دهید، علتش این است که وقت 
خود را تلف می کنید، نه اینکه وقت ندارید؛ پس باید برای 
خودتان برنامه زمانی دقیقی از قبل معین کنید و خود را 

مقید کنید تا آن را مو به مو انجام دهید.
پ- اگر تا به حال، مبحثی از درس های اختصاصی را هرگز 
نخوانده اید، بهتر است که آن را با مشورت با افراد مطلع، رها 
کنید، اما اگر آن مطلب، یک درس عمومی است، می توانید 
آن را بخوانید، ولی سعی نکنید که تسلط شما بر آن خیلی 
زیاد شود؛ چون انجام این کار، به زمان زیادی احتیاج دارد 
با  انجام آن را ندارید، و سعی کنید که  که شما فرصت 
خواندن مطالب اصلی، درصد پاسخگویي صحیح خود را در 

آن درس در آزمون سراسري افزایش دهید.
 ت- به بودجه بندی سؤال های کنکور توجه کنید و اگر 
به مبحثی که سؤال بیشتری از آن مطرح می شود، تسلّط 
کمی دارید، بر آن مبحث مسلط شوید و تا حد امکان، 

مشکل خود را برطرف کنید.
ث- اگر شما داوطلب خوبی هستید و نتیجه خوبی را در 
آزمون ها کسب کرده اید، می توانید هر دو روز یک بار آزمون 
بدهید، و در حقیقت، یک روز و نیم را برای رفع اشکال 
بگذارید، ولی اگر نتیجه هایتان رضایت بخش نیست، این 
کار را سه روز یک بار انجام دهید و دو روز و نیم را برای 
باید در هر  این وقت ها، شما  اشکال ها وقت بگذارید. در 
درس، یک تصمیم مهم بگیرید و آن تصمیم را عملی کنید؛ 
برای نمونه، با خود بگویید که در درس فیزیک، تست های 
مبحث نور را تا فاصله آزمون بعد، رفع اشکال خواهم کرد.

آزمون، کنکور  این  آزمون، فکر کنید که  اگر در هر  ج- 
واقعی شماست، در این صورت، در هر آزمون، اشکال عمده 
خود را برطرف خواهید کرد و به این ترتیب، هر آزمون در 

مقایسه با آزمون قبلی تان بهتر خواهد شد.
چ- ساعت خواب خود را در دوران جمع بندی، اصالح کنید. 
تحقیق ها نشان داده است که دست کم 7 ساعت خواب در 
شبانه روز، برای ذهنی آماده، الزم است؛ بنابراین، سعی 
کنید که در طول این مدت، به صورت تدریجی، به گونه اي 
 خواب خود را تنظیم کنید که در درجه اول دست کم 
7 ساعت در شبانه روز بخوابید و در درجه دوم، ساعت 
خواب و بیداری شما منظم باشد؛ یعنی برای نمونه، هر 
روز بین ساعت 23 تا 24 )11 تا 12 شب( بخوابید و بین 
ساعت 6 تا 7 صبح بیدار شوید. اگر عادت به خواب بعد از 
ظهر دارید، آن را به گونه اي تنظیم کنید که مدت زیادی 
نباشد و فقط مغزتان برای مطالعه بعد از ظهر استراحت 
کند؛ زیرا بعد از این زمان، خواب شما وارد مرحله عمیق 

شده و فرآیند بیداری تان، دشوار خواهد شد.
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ضمن ابراز تأسف و اعالم همدردی با هموطنان عزیزي که در اثر جاری شدن سیل 
از شهرها و استان هاي کشور دچار آسیب شده اند، بدین وسیله  اخیر در بخش هایي 
به اطالع داوطلبان آزمون هاي ذیل مي رساند که با توجه به مشکالت موجود در این 
مناطق و بر اساس گزارش هاي سازمان هواشناسي و در نظر گرفتن وضعیت موجود 
استان خوزستان و گزارش هاي وزارت کشور و هالل احمر، شوراي سنجش و پذیرش 
دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلي، علي رغم وجود مشکالت اجرایي، تأخیر در 
اعالم نتایج نهایي آزمون ها، نیاز به تغییر و اصالح برنامه زماني دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي براي شروع سال تحصیلی و مشکالتي که ممکن است براي داوطلبان 
ایجاد کند، در جلسه فوق العاده روز شنبه مورخ 1398/1/24، مصوب  سایر مناطق 

نمود که زمان برگزاري آزمون هاي تحصیالت  تکمیلي، بدین ترتیب تغییر  یابد:
1- زمان برگزاري آزمون کارشناسي ارشد سال 1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

از روزهاي 5 و6 اردیبهشت 1398 به روز هاي 23 و 24 خرداد 1398 تغییر  یابد. 

2- زمان برگزاري آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشکي سال 1398 وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از روزهاي 30 و 31 خرداد 1398 به روز هاي 27 

و 28 تیر 1398 تغییر  یابد. 
)Ph.D( رشته هاي  پژوهشي  و دکتري  آزمون  دکتري تخصصي  برگزاري  زمان   -3
تحصیلي  سال  دندان پزشکي  و  داروسازي  تخصصي،  و  بهداشت  پزشکي،  پایه  علوم 
98-99 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، از روزهاي 12 و 13 اردیبهشت 

1398 به روز هاي 30 و 31 خرداد 1398 تغییر  یابد. 

شایان ذکر است که آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سال 
1398 در تاریخ اعالم شده قبلي )13 و 14 تیر ماه 1398( برگزار خواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 مصوبات جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي 

تحصیالت  تکمیلي مورخ 1398/1/24 در رابطه با تعویق زمان برگزاري 

برخي از آزمون هاي سال 1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

هفدهمیــن  مصوبــه  اســاس  بــر  کــه  مي رســاند  اطــالع  بــه   بدین وســیله 
توجــه  بــا  مــورخ 97/12/26،  دانشــجو  پذیــرش  و  جلســه شــوراي ســنجش 
بــه درخواســت داوطلبــان، در آزمــون سراســري ســال 1399، بــرای آخریــن 
ــداگانه  ــون جـ ــا دو آزمـ ــنجش ب ــال 1398 س ــري س ــون سراسـ ــد آزم ــار همانن  ب
ــث  ــاً از مباح ــد. ضمن ــد ش ــام خواه ــل انج ــوارد ذی ــق م ــؤال( مطاب ــه س )دو مجموع
مشــترک دو نظــام آموزشــی قدیــم و جدیــد  )3-3-6(، ســؤال یکســان طــرح خواهــد 

شــد.
 یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قدیم.

 یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  جدید )6-3-3(.
توجــه: داوطلبــان، بــا توجــه بــه اینکــه فارغ التحصیــل نظــام قدیــم یــا نظــام جدیــد 
ــه در آن  ــي ک ــام آموزش ــه نظ ــوط ب ــون مرب ــد در آزم ــاً بای ــتند، لزوم ــي هس آموزش

ــد. ــرکت نماین ــده اند، ش ــل ش فارغ التحصی
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

مصوبات هفدهمین مصوبات شورای 
 سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1397/12/2۶

در باره آزمون سراسری 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق 
تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي 

درآزمون سراسري 1398 
پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ 1397/12/19 در سایت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال 1398  آزمون سراسري  تحصیلي  براساس سوابق  دانشجو صرفاً  پذیرش 
راهنماي ثبت نام  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنین مندرجات دفترچه 
و انتخاب رشته مربوط، که در تاریخ 1397/11/17 روي سایت این سازمان قرار گرفته 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  فهرست کد رشته محل هاي  اعالم  است، بدین وسیله ضمن 
که در سایت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 
مي رساند که متقاضیان مي توانند تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 با مراجعه به 
سایت دانشگاه آزاد به نشاني: www.azmoon.org نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
صرفاً براساس سوابق تحصیلي در مقاطع کارشناسي پیوسته و کارداني ناپیوسته این 

دانشگاه اقدام نمایند. 
ضمناً الزم است که داوطلبان، قبل از انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقیق شرایط 
و ضوابط و جداول رشته  محل هاي اعالم شده در این اطالعیه و همچنین دفترچه 

راهنماي مندرج در سایت سازمان سنجش، اقدام کنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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