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2-  درس اصول عقايد: كتاب جهان بيني 3 
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حاال نوبت جمع بندي و نتیجه گیري است
صفحه  14

صفحه  8

صفحه  12

چگونه در امتحانات موفق شویم؟
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هشدار به متقاضیان 

آزمون های بین المللی
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
هر يك از شما منكري را ديد، بايد با دست 
با  نتوانست،  اگر  و  دهد،  تغيير  را  آن  خود 
در  نتوانست،  اگر  باز  و  دهد،  تغيير  زبانش 
ضعيف ترين  اين  و  كند،  انكار  را  آ ن  قلبش 

مرحلة ايمان است. 

از چهار چيز  كسي را كه چهار چيز دادند، 
محروم نباشد: آن را كه دعا دادند، از پذيرفته 
نمانَد، و آن را كه توبه روزي  شدن محروم 
كردند، از قبول گرديدن، و آن را كه آمرزش 
خواستن نصيب شد، از بخشوده گرديدن، و 
فزوده گشتن  از  را كه سپاس عطا شد،  آن 

]زياد شدن[. 

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
آخرين  و  خداوند،  نزد  كارها  بهترين  نماز، 

وصيت هاي پيامبران  الهي است.

دومين  و  سي  ارديبهشت ماه،   4 چهارشنبه  از 
به كار  آغاز  تهران رسماً  بين المللي كتاب  نمايشگاه 
ارديبهشت ماه،  پايان روز شنبه 14  تا  كرده است و 
پذيراي دوستداران كتاب و دانش و دانايي است. در 
اينكه اين نمايشگاه پس از سال ها كه از آغاز اولين 
دوره برگزاري آن مي گذرد، به يك جشنواره فرهنگي 
شده  تبديل  ما  دوست  فرهنگ  جامعه  براي  ساالنه 
اما  نيست،  ترديدي  و  شك  هيچ گونه  جاي  است، 
برگزاري  و  تشكيل  در  كه  محاسني  و  مزايا  همه  با 
ساالنه اين جشنواره پرشكوه فرهنگي مي توان سراغ 
گرفت، با كمال تأسف بايد اذعان كرد كه يك نكته 
به طور كامل از ديد صاحب نظران اين عرصه، مغفول 
مانده است، و آن نكته، آسيب شناسي آثار كم مايه 
اين  در  كه  است  علمي  لحاظ  از  بي مايه   بعضاً  و 
نمايشگاه با توسل به نازل ترين شيوه هاي تبليغاتي و 
به ياري دستاويزهاي آن چناني به مشتريان كم سن 
و سال، كه اكثريت قريب به اتفاق آنها دانش آموزان 
پايه هاي مختلف دبيرستان ها، يعني همان داوطلبان 
دانشجويان  يا  آزمون هاي سراسري،  بالفعل  و  بالقوه 
فروخته  هستند،  دانشگاه ها،  كارشناسي  مقطع 
مي شود، و برخي از افراد كه در كسوت شريف »نشر« 
و  شبه آموزشي  تبليغات  اين  بركت  از  وارد شده اند، 
شبه  فرهنگي، به كسب و كار پر رونق در اين حيطه 
مشغول شده و نام و عنوان اكثريت همكاران نجيب و 
فرهنگ مدار خود را تحت الشعاع تجارت  اين چنيني 

كه پيشه كرده اند قرار مي دهند. 
به  راجع  آنكه  از  بيشتر  ستون،  اين  در  ما  سخن 
جايگاه ناشران كتاب هاي آموزشي و كمك آموزشي 
در »نمايشگاه كتاب« باشد، در مورد اغراق روزافزوني 
درباره  ناشران  اين  از  برخي  تبليغات  در  كه  است 
»كنكور« و راه هاي پيروزي در آن به چشم مي خورد؛ 
تبليغاتي كه با سخيف ترين شيوه ها به نبرد با ذهن 
صاف و ضمير پاك جوانان جوياي تحصيالت عالي 
اين سرزمين برخاسته است، بدون آنكه برپاكنندگان 
درآمد  كسب  جز  نهايتي  و  غايت  »هياهو« ها،  اين 
براي پيشبرد اهداف خود قائل باشند. به راستي اين 
توجيه  و  انگارانه  سود  شيوه هاي  تمام  كارگيري  به 
به هدف )حتي  براي رسيدن  كردن هرگونه وسيله 
اگر آن هدف، واال و با ارزش باشد كه نيست( تا كجا 

ادامه خواهد يافت؟
دست،  اين  از  ديگر  پرسش  ده ها  و  پرسش  اين 
كتاب هاي  تبليغات  باب  در  ما  دغدغه هاي  همه 

ويژه كتاب هاي  به  آموزشي،  و كمك  آموزشي  شبه 
مربوط به »كنكور« است، كه متأسفانه بيشتر از آنكه 
هدايتگر جوانان و داوطلبان ما به سوي موفقيت در 
كننده  گمراه  است؛  كننده  گمراه  باشد،  مسير  اين 
با  آثار،  اين  از  توجهي  قابل  شماِر  كه  جهت  آن  از 
شيوه هاي غيرعلمي و از سوي برخي از افراد ناآگاه به 
مسأله مهم راه يابي به مراكز آموزش عالي، تدوين و 
نگارش يافته اند و هيچ سودي براي داوطلبان پرشمار 
تحصيلي  مختلف  مقاطع  در  سراسري  آزمون هاي 

نمي توانند داشته باشند.
حكم  در  بيشتر  كه  بحث،  اين  پايان  در  بگذاريد 
آسيب شناسي  موضوع  در  تازه  باب  يك  گشودن 
تبليغات كنكور است، و براي دوري از ايجاد هرگونه 
سوءتفاهم در ذهن ناشران اين مرز و بوم، كه جزو 
نكته  اين  به  هستند،  مردم  قشرهاي  شريف ترين 
نيست  اين  اينجا  در  ما  كه سخن  كنيم  اشاره  مهم 
كه اجازه فعاليت به ناشران در عرصه تهيه، توليد و 
و  آموزشي  درسي،  كمك  درسي،  كتاب هاي  انتشار 
كمك آموزشي داده نشود، يا از فعاليت سالم، منضبط 
و روش مند تعداد قابل توجهي از ناشران، كه با مباني 
صحيح توليد چنين كتاب هايي آشنايي كامل دارند، 
يك  در  ما  سخن  بلكه  خير،  آيد؛  عمل  به  ممانعت 
تدوين  تهيه،  بر  نظارت  بايد  كه  است  اين  عبارت، 
تطبيق  لحاظ  به  ناشران،  از  اين دسته  آثار  توليد  و 
اين گونه  كشوري  و  جهاني  استاندارد هاي  با  آنها 
آثار، به صورتي باشد كه خوِد اثر به صورت منطقي 
مبلّغ خويش باشد و كتاب هاي شبه آموزشي نتوانند 
فروش  به  مبتذل  و  سخيف  تبليغات  از  استفاده  با 
اين  در  گرانمايه  و  وزين  آثار  و  يافته  دست  بااليي 
بخش )كتاب هاي آموزشي، كمك آموزشي و درسي 
فروِش  و  رفته  استاندارد( در محاق  و كمك درسي 
از  و كم مايه اي  بي مايه  آثار  فروش  آنها تحت الشعاع 

اين دست قرار گيرد.
آثار  روي  مطالعه  با  بياييم  آنكه  سخن  پايان 
كتاب هاي  و  با »كنكور«  مرتبط  و روش مند  پرمايه 
راه  آنها،  مؤلفان  و  ناشران  تشويق  و  كمك آموزشي، 
چراغ  با  كه  فرهنگي«  پيشگان  »تجارت  براي  را 
»كنكور« و چاپ و نشر كتاب هاي »شبه آموزشي«، 
به تلف كردن سرمايه و وقت و ذهن جوانان اين مرز 
و بوم مي پردازند و كاالي »گزيده« آنان را به تاراج 
مي برند ببنديم و با آنها به نبردي فرهنگي برخيزيم.

باقي بقایتان باد 

كتاب هاي شبه آموزشي؛ گمراه كننده داوطلبان كنكور
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به زودي آعاز مي شود :

 ثبت نام متقاضیان دكتری

بدون آزمون دانشگاه آزاد

تخصصی  دكتری  دوره  متقاضیان  ثبت نام 
بدون آزمون )ویژه استعدادهای درخشان( 
آغاز  زودی  به  اسالمی  آزاد   دانشگاه 

می شود. 
ثبت نام متقاضيان دوره دكتری تخصصی بدون 
دانشگاه  درخشان(  استعدادهای  )ويژه  آزمون 
آزاد اسالمی، طی روزهای آينده از طريق سامانه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز 

آغاز خواهد شد.
شرايط و نحوه ثبت نام در دوره دكتری تخصصی 
استعدادهای  ويژه  آزمون  بدون   )Ph.D(

درخشان اعالم شد.
برتر  استعدادهای  آزمون  بدون  پذيرش  برای 
به  ورود  منظور  به  ممتاز  فارغ التحصيالن  و 
دوره های تحصيلی باالتر در دانشگاه آزاد، تمامی 
حائزان شرايط بايد دارای حداقل معدل 17 برای 
رشته های  برای   18/5 دامپزشكی،  رشته های 

علوم انسانی و 17/5 برای ساير رشته ها باشند.
شرايط  ساير  رعايت  با  داوطلبان،  همچنين 
بر اساس معدل و  اجرايی  مندرج در شيوه نامه 
يك  هر  برای  ظرفيت  با  متناسب  و  رتبه بندی 
برای  و  گزينش  انتخابی  محل های  رشته  از 
مربوط  تخصصی  گروه های  به  علمی  مصاحبه 

معرفی می شوند.
امتياز نهايی هر داوطلب، بر اساس شاخص های 
بر  منطبق  مصاحبه  و  آموزشی  ـ  پژوهشی 
عنوان  به  و  محاسبه مي شود  اجرايی  شيوه نامه 
مالك  داوطلبان  نهايی  گزينش  برای  شاخص 

عمل قرار می گيرد.
كليه  پايان نامه 18/5در  نمره  بودن حداقل  دارا 
دانش آموختگانی  ميان  از  است.  الزامی  رشته ها 
توصيفی  صورت  به  آنها  پايان نامه  ارزيابی  كه 
پايان نامه  كه  دانش آموختگانی  تنها  است،  بوده 

آنها با درجه »عالی« ارزيابی شده است، مجاز به 
ثبت نام در دوره بدون آزمون )ويژه استعدادهای 

درخشان( خواهند بود.
فارغ التحصيلی  رشته  بودن  همنام  و  متجانس 
در  انتخابی  رشته  با  كارشناسی ارشد  مقطع  در 

مقطع دكتری تخصصی، الزامی است.
تحصيلی  دوره  بايد  متقاضيان  همچنين 
شش  تا  حداكثر  را  ناپيوسته  كارشناسی ارشد 

نيمسال به پايان رسانده باشند. 
تبصره: دوره تابستان و مرخصی و مرخصی های 
يا  نيمسال  جزو  سنوات،  در  احتساب  بدون 

نيمسال های تحصيلی محسوب نمی شود.
ضمناً دانشجويانی كه دارای دروس معادل سازی 
)ويژه  آزمون  بدون  پذيرش  باشند، شامل  شده 

استعدادهای درخشان( نمی شوند.
داوطلبان دوره بدون آزمون )ويژه استعدادهای 
درخشان(، بايد در صورت كسب شرايط دعوت 
به مصاحبه، نسخه ای از فايل مقاالت و توليدات 
مجالت  يا   ISI مجالت  در  شده  چاپ  علمی 
زبان  و غيرفارسی  زبان  فارسی  پژوهشی  علمی 
داخلی يا خارجی يا ISC خود را با فرمت اعالم 
شده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوط 

ارائه كنند.
)ويژه  آزمون  بدون  دوره  در  پذيرش  منظور  به 
استعدادهای درخشان( برای مربيان رسمی شاغل 
جداگانه ای  سهميه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه   در 
از  پذيرش  در  داوطلبان  كليه  و  ندارد  وجود 

شرايط يكساني برخوردارند.
تخصصی  دكتری  دوره  در  ثبت نام  داوطلبان 
استعدادهای  ويژه  آزمون  بدون   )Ph.D(
درخشان، الزم است كه در زمان ثبت نام در اين 
فارغ التحصيل  ارشد  كارشناسی  مقطع  از  دوره، 
شده باشند و با پرداخت مبلغ 920 هزار ريال 
نسبت به ثبت نام و تكميل فرم ثبت نام اينترنتی 
استعدادهای  ويژه  آزمون  بدون  دوره  برای 

درخشان اقدام كنند.
تخصصی  دكتری  دوره  داوطلبان  همچنين 
استعدادهای  ويژه  آزمون  بدون   )Ph.D(
مدرك  اصل  كه  است  الزم  درخشان، 
دعوت  زمان  در  را  آن  تصوير  و  فارغ التحصيلی 
همراه  ضمناً  باشند.  داشته  همراه  مصاحبه  به 
داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملی نيز در زمان 

دعوت به مصاحبه، الزامی است.
فارغ التحصيلی  اطالعات  اينكه  به  توجه  با 
استعدادهای  )ويژه  آزمون  بدون  متقاضيان 
معدل  فارغ التحصيلی،  رشته  شامل  درخشان( 
و نمره پايان نامه، از شرايط اصلی در اين دوره 
است، لذا ارائه اطالعات نادرست از سوي شخص 
داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق قانون با 

فرد متخلف برخورد خواهد شد.

داوطلبان پذيرش بدون آزمون ويژه استعدادهای 
درخشان در دوره دكتری تخصصی، كه مشمول 
شرايط  بايد  هستند،  عمومی  وظيفه  خدمت 
عمومی  وظيفه  مشموالن  مورد  در  شده  اشاره 
باشند.  دارا  عيناً  را  راهنما  دفترچه  در  مندرج 
ساير شرايط در دفترچه راهنماي اين دوره درج 

شده است.

7 خرداد ماه آغاز مي شود:

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون 

كارشناسی ارشد گروه علوم پزشكی 

امكان ثبت نام مجدد در آزمون كارشناسی 
خردادماه  در  پزشكی  علوم  گروه  ارشد 
برگزار   98 تیرماه  در  آزمون  و  شد  فراهم 

می شود.
ثبت نام در آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد 
برای   98 سال  پزشكی  علوم  گروه  رشته های 
)عادی  روزانه  دوره های  در  دانشجو  پذيرش 
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شهريه پرداز  رايگان(، 
مجازی، از طريق سايت مركز سنجش آموزش 
پزشكی از 30 بهمن 97 تا 10 اسفند 97 انجام 

شد.
با توجه به وقوع سيل در برخی از مناطق كشور، 
كارشناسی ارشد  آزمون  زمان  كه  شد  مصوب 
همه   98 سال  پزشكی  علوم  گروه  رشته های 
روزهای  در  بود  قرار  اين  از  پيش  كه  رشته ها، 
پنجشنبه و جمعه 30 و 31 خرداد 98 برگزار 
شود، با تعويق به مدت يك ماه، در روزهای 27 

و 28 تيرماه برگزار شود.
از همين رو، با توجه به تعويق زمان برگزاری اين 
برای  ويرايش  و  ثبت نام  مجدد  فرصت  آزمون، 
 جاماندگان اين آزمون، در سه شنبه 7 خرداد 98

آغاز خواهد شد.
آزمون  در  ثبت نام  به  موفق  كه  داوطلبانی 
يا  نشده  پزشكی  علوم  گروه  كارشناسی ارشد 
ثبت نام  ولی  كرده  پرداخت  را  ثبت نام  هزينه 
نكرده اند و همچنين افرادی كه نياز به تصحيح و 
ويرايش اطالعات و مدارك خود دارند، می توانند 
روز سه شنبه 7 خرداد 98 نسبت به ثبت نام يا 

ويرايش فرم ثبت نام اين آزمون اقدام كنند.
به اين ترتيب، بر اساس زمان بندی جديد، آزمون 
پزشكی  علوم  گروه  رشته های  كارشناسی ارشد 



9  ارديبهشت ماه 1398  سال بيست و چهارم ، شماره 4          4

سال 98 همه رشته ها در نوبت های صبح و عصر 
روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 تيرماه 98 
اصفهان،  اروميه،  اردبيل،  اراك،  شهرهای:  در 
اهواز، ايالم، بوشهر، بندرعباس، بيرجند، تبريز، 
تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، 
قم،  قزوين،  شهركرد،  شيراز،  سنندج،  سمنان، 
مشهد،  گرگان،  كرمان،  كرمانشاه،  كاشان، 

همدان، ياسوج و يزد برگزار می شود.

تخفیف 2۰درصدی شهریه 

 دانشگاه آزاد برای دانشجویان 

تحت پوشش بهزیستی

صدور  با  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس 
و  ثبت نام  اجرایی  »شیوه نامه  بخشنامه ای 
دانشجویان تحت  از  دریافت شهریه  نحوه 
ابالغ  را  پوشش سازمان بهزیستی كشور« 

كرد.
دكتر محمدمهدی طهرانچی، رئيس دانشگاه آزاد 

اسالمی، بخشنامه »شيوه نامه اجرايی ثبت نام و 
نحوه دريافت شهريه از دانشجويان تحت پوشش 
سازمان بهزيستی كشور« را به رؤسای دانشگاه 
آموزشی  مراكز  واحدها،  استان ها،  اسالمی  آزاد 
)سما(  مهارتی  و  عمومی  آموزش  معاونت  و 

دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ كرد.
كرده  تأكيد  بخشنامه  اين  در  طهرانچی  دكتر 
منعقده  تفاهم نامه  اجرای  راستای  در  است: 
بهزيستی  سازمان  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بين 
كشور و به منظور تحقق اصل عدالت محوری و 
شكوفايی  و  رشد  برای  برابر  فرصت های  ايجاد 
ويژه  به  دانشجويان،  همه  فرهنگی  و  علمی 
بهزيستی،  سازمان  پوشش  تحت  دانشجويان 
سازمان  اين  پوشش  تحت  دانشجويان  تمام 
درصد   20 ميزان  از  تحصيلی،  مقاطع  تمام  در 
نيمسال دوم سال  تخفيف شهريه تحصيلی در 

تحصيلی 97-98 برخوردار خواهند شد.
در  تسهيل  منظور  به  بخشنامه،  اين  براساس 
دانشجويان،  از  دسته  اين  به  خدمت رسانی 
شيوه نامه اجرايی ثبت نام و نحوه دريافت شهريه 
بهزيستی  سازمان  پوشش  تحت  دانشجويان 
كشور، كه به امضاء معاونت فرهنگی و دانشجويی 
دانشگاه آزاد اسالمی و رئيس سازمان بهزيستی 

كشور رسيده است، ابالغ می شود.
نحوه  و  ثبت نام  اجرايی  شيوه نامه  براساس 
پوشش  تحت  دانشجويان  از  شهريه  دريافت 
آزاد  دانشگاه  در  كشور  بهزيستی  سازمان 

اسالمی، تمام دانشجويان تحت پوشش سازمان 
از  تحصيلی،  مقاطع  تمام  در  كشور   بهزيستی 
20 درصد تخفيف از كل شهريه در نيمسال دوم 

سال تحصيلی 98-97 استفاده خواهند كرد.
اداری  بـه منظـور تسـهيل مراحـل  همچنيـن 
و رفـاه حـال مددجويـان سـازمان، آن دسـته 
در  كـه  تحصيـل  بـه  مشـغول  دانشـجويان  از 
بـه  را  خـود  معرفی نامـه  گذشـته  ترم هـای 
دانشـگاه محـل تحصيـل ارائـه كرده انـد، نيازی 
بـه ارائـه معرفی نامـه جديـد ندارنـد، مگـر آنكه 
سـنوات تحصيـل آنـان بيـش از سـقف مجـاز 
تعييـن شـده در مصوبـه هيـأت وزيـران باشـد. 
دانشـجو موظـف اسـت كـه پـس از ثبـت هـر 
امـور  كارشناسـی  سـوي  از  تحصيلـی  مقطـع 
دانشـجويان سـازمان بهزيسـتی اسـتان محـل 
سـكونت، نسـبت به ثبت تـرم خود اقـدام كند.
در اين شيوه نامه تأكيد شده است كه دانشجو، 
بايد پس از اتمام مراحل انتخاب واحد و حداكثر 
تا دو هفته پس از انجام حذف و اضافه، اطالعات 
مالی خود شامل: هزينه قابل پرداخت را پس از 
اعمال تخفيف در سامانه درج كند و در اسرع 
واحد  انتخاب  برگه  شامل:  مدارك  اصل  وقت، 
ترم  كارنامه  همراه  به  را  خود  شهريه  هزينه  و 
اداره  به  دانشگاه،  به مهر معتبر  گذشته ممهور 
كل بهزيستی استان محل تحصيل خود تحويل 

دهد.

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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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 مكمل يكديگر برگزار می شود.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوة توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:
كارت 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.
كارنامة 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 نمرة كل آزمون های آزمايشی، بر 
عمل خواهد شد.  آموزش كشور  سازمان سنجش  و ضوابط  مصوبات  آخرين  اساس 
همچنين نمرة آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس 
برابر نمرة آزمون اختصاصی   نمرة آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به عالوه سه 

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

با توجه به جدول شهرية فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان 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 پلكانی، بهتر است كه 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند 
هزينه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترين  كه  است  بديهی  شوند. 
پرداختی، ثبت نام يكجا در سه نوبت آزمون آزمون جامع است كه در اين صورت، با 
احتساب تخفيف ويژه 10/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 395/000 

ريال و مجموعاً 790/000 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.

نحوة ثبت نام:
آزمایشی  آزمون های  در  شركت  به  عالقه مند  داوطلبان  اینترنتی:  پرداخت 
عضو  بانكی  كارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسركشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی كاركنان سازمان  تعاونی خدمات  به سايت شركت  و مراجعه  شبكه 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 يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، 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.
نكته مهم:

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 كلية داوطلبان سراسر كشور از طريق سايت اينترنتی 
به  شركت  مركزی  دفتر  و  است  پذير  امكان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادكی،  شهيد  خيابان  شيرازی،  ميرزای  خيابان  زند،  كريم خان  پل  تهران،  نشانی: 
از  نام  ثبت  آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،30 پالك  سنايی،  كالنتری  روبروی 

مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی 

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

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل 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.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي جامع
سنجِش دوازدهم 

ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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       پيرو اطالعيه مورخ 97/12/2 بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان شركت در 
آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 مي رساند كه ثبت نام براي شركت 
در آزمون مذكور، منحصراً به صورت اينترنتي از روز سه شنبه مورخ 1398/02/10 
آغاز مي شود و در ساعت 24 روز دو شنبه مورخ 1398/02/16 پايان مي پذيرد؛ لذا 
كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام، كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل 

هستند، مي توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمايند.
شرایط ثبت نام :

عالقه مندان به تحصيل در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته، بايد ضمن اطالع از شرايط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  )مندرج  سهميه  به  مربوط  توضيحات  و  غيرايراني 
انتخاب رشته آزمون، كه همزمان با شروع ثبت نام در پايگاه اطالع رساني سازمان قرار 
خواهد گرفت(، در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان داوطلب مقطع 
كارشناسي ناپيوسته منحصراً در يك رشته امتحاني )طبق ضوابط مندرج در دفترچه 

راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون( متقاضي شوند. 
الزم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور، بدون آزمون 
و بر اساس سوابق تحصيلي )معدل تراز شده مقطع كارداني( صورت خواهد پذيرفت؛ 
يا بدون  با آزمون  آنان  امتحاني  اينكه پذيرش در رشته  از  اعم  لذا كليه متقاضيان، 
آزمون است، الزم است كه مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطالعيه، در 
آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نمايند. بديهي است كه در صورت عدم ثبت نام 
در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكان پذير نخواهد 

بود.
ذیل  روش  به  منحصرًا   ،1398 آزمون  سال  در  شركت   براي   ثبت نام  

امكان پذیر است:
نشاني:  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  رساني  اطالع  پايگاه  به  مراجعه   -1 
www.sanjesh.org 2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته ازطريق 
براي  نياز  مورد  اطالعات  و  مدارك  نمودن  آماده   -3 سازمان.  رساني  اطالع  پايگاه 
اينترنتي  به صورت  منحصراً  ثبت نام  هزينه  پرداخت  اينكه  به  توجه  با   -4 ثبت نام. 
انجام مي گيرد، داوطلبان الزم است با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب 
كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان و 
پرداخت مبلغ 340/000 )سيصدو چهل هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام شركت در 

آزمون، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند. 
تحصيلي  رشته هاي  گزينش  در  شركت  به  عالقه مند  داوطلبي  چنانچه  تذكر: 
مؤسسات آموزش عالي غير دولتي– غيرانتفاعي است، الزم است كه عالوه بر پرداخت 
مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 69/000 )شصت و نه هزار( ريال ديگر نيز براي 

دوره هاي مذكور اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است كه در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، 
خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از 
 خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ  6000 )شش هزار ريال(

استفاده  خدمات  اين  از  مي توانند  كوتاه،  پيام  خدمات  از  استفاده  هزينه  عنوان  به 
نمايند.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  كه  شود  مي  توصيه  داوطلبان  به 
ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را 
تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان 
سنجش آموزش كشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام 
وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي 
اين راهنما مراجعه  به  بيشتر مي توانند  براي كسب اطالع  موجود است و داوطلبان 
نمايند. ضمناً داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام و انتخاب رشته دقت 
بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در  نمايند. 
تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي 

)كان لم يكن( تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
تذكر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطالعات غلط نمايد يا 
در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود )اعم از اينكه سهواً يا عمداً باشد( به عنوان 

متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
زمان برگزاری، توزیع كارت اینترنتي و محل آزمون:

ناپيوسته سال  به كارشناسي  برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون كارداني  براساس 
1398 )براي آن دسته از رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها با آزمون است( در روز 
جمعه مورخ 1398/05/11 برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است كه از روز سه شنبه 
پايگاه  به  با مراجعه  پنجشنبه مورخ 1398/05/10  روز  لغايت  مورخ 1398/05/08 
اطالع رساني اين سازمان، نسبت به تهيه پرينت كارت و راهنماي شركت در آزمون 
اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان، بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج 
در بند 31 تقاضانامه تعيين مي گردد؛ لذا مقتضي است كه داوطلبان، با مراجعه به 
انتخاب رشته و درج كد مربوط به استان و شهر محل  دفترچه راهنماي ثبت نام و 

اقامت در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمايند.
زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:

داوطلبان  آزمون،كليه  در  شركت  براي  ثبت نام  با  همزمان  زماني،  برنامه  اساس  بر 
متقاضي رشته هاي امتحاني پذيرش باآزمون و پذيرش بدون آزمون مقطع كارداني به 
كارشناسي ناپيوسته، الزم است كه با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش كشور و مطالعه شرايط و ضوابط هر يك از كد رشته هاي انتخابي، نسبت به 

انتخاب كد رشته محل هاي خود اقدام نمايند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

  اعالم شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه 
ثبت نام  و انتخاب رشته در آزمون كارداني 

به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 
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تذكر مهم:
 به اطالع كليه داوطلبان مي رساند كه از تعداد 66 رشته امتحاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 به شرح جدول زير، پذيرش 16 رشته امتحاني از 

طريق آزمون و پذيرش در 50 رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )بدون آزمون( است: 

توصیه هاي  مهم :
1- داوطلبان براي اطالع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 

مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه نمايند.
2- به داوطلبان توصيه مي شود كه در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود )براي رشته پذيرش با آزمون( دقت الزم را مبذول فرمايند؛ 

لذا پس از دريافت كد پي گيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح موارد فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- توصيه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پي گيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آن را  نزد خود نگهداري نمايند.

4- تأكيد مي گردد كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون يا پذيرش با سوابق تحصيلي است، مطابق ضوابط نسبت به تكميل 
تقاضانامه ثبت نامي و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي در سايت سازمان اقدام نمايند و رسيد 16 كاراكتري را دريافت دارند.

5- هرگونه  تغييري  از طريق  نشريه پيك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش آموزش كشور (، پايگاه اطالع رساني اين سازمان و در صورت لزوم،  از طريق 
رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 

6- در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن هاي: 42163- 021 با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نموده يا از طريق سيستم پاسخگويي 
اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 
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اگر مقاالت پيشين را مطالعه كرده باشيد، قباًل توضيحاتی 
برنامه  ريزی و مطالعه برای كنكور در  درباره چگونگی 
است   ممكن  اينكه  به  توجه  با  داده ايم.  امتحانات  ايام 
حضور بهتر در امتحانات، باعث استرس يا نگرانی برخی 
آنجايی  از  و  شود،  سراسري  آزمون  داوطلبان  شما  از 
كه نتيجه امتحانات به  طور مستقيم و غير  مستقيم در 
نتيجه كنكور شما تأثير می  گذارد، در اين مقاله در نظر 
گرفتن  و  آمادگی  در خصوص  را  راهكارهايی  تا  داريم 

نتيجه بهتر در امتحانات ارائه دهيم. 
برای موفقيت در امتحانات، راه ها و روش های مختلفی 
مطالعه  در  درست  اصول  كارگيری  به  كه  دارد  وجود 
امتحانات  در  موفقيت  عوامل  جمله  از  درسی،  مطالب 
آموزان  دانش  از  بسياری  هنوز  اين،  وجود  با  است؛ 
باعث  اين مسأله  و  دانند  نمی  را  شيوه صحيح مطالعه 
يادگيری  در  زياد  وقت  صرف  وجود  با  كه  است  شده 
مطالب، نتوانند آن را در روز امتحان بيان كنند يا روی 
كاغذ بياورند؛ عالوه بر اين موضوع، شما به عنوان يك 
نحوه  كه  باشيد  داشته  توجه  بايد  كنكوری  دانش آموز 
مختلف،  دروس  در  شما  آمادگی  ميزان  و  مطالعه 
می تواند بر كيفيت و مقدار مطالعه شما برای كنكور نيز 
تأثير گذارد؛ پس موفقيت در امتحانات مهم است و شما 
بايد به اين موضوع  به عنوان يك دانش آموز كنكوری، 

نيز توجه داشته باشيد. 
است،  اشاره شده  آنها  به  زير  در  كه  اقداماتی  انجام  با 

می توانيد امتحانات را با موفقيت پشت سر بگذاريد:

مناسبی  برنامه ریزی  امتحاناتتان  مجموع  برای 
داشته باشید

ايام  برای  زمان بندی  جدول  تهيه  به  بارها  كارشناسان 
امتحانات تأكيد كرده اند، اما برخی از دانش آموزان اين 
مسأله را جدی نمی گيرند و سعی می كنند تا بدون در 
مدتی  صرفاً  امتحان،  با  مرتبط  موضوعات  گرفتن  نظر 
به  و  دهند  اختصاص  مطالعه  به  امتحانات  ايام  در  را 
بگيرند،  بايد  را كه  نتيجه ای  از تالش خود  ترتيب  اين 
نمی گيرند. عالوه بر نبود برنامه ريزی در ميان اين گروه، 
برنامه ريزی  يك  دليل  به  نيز  آموزان  دانش  از  گروهی 
غلط، كه همخوانی چندانی با درس و نوع مطالعه آن، 
ميزان سختی و آسانی آن درس و شرايط دانش آموز 
در آن درس ندارد، برنامه ريزی دقيقی انجام نمی دهند و 

نمی توانند در امتحانات خود نمره خوبی بگيرند. 
 گرچه برنامه ريزی در مطالعه دروس، چه برای كنكور، 
چه برای امتحانات و حتی طول سال تحصيلی، از اهميت 
آموز  دانش  برای يك  اما  است،  برخوردار  بااليی  بسيار 
كنكوری، اين اهميت بسيار بيشتر است؛ زيرا شما بايد 
در يك زمان برای دو موضوع، يعنی امتحانات و كنكور، 
نتيجه ای  خود  تالش  و  زحمت  از  تا  كنيد  برنامه ريزی 
عالی به دست آوريد. در برنامه ريزی برای درس خواندن 
در ايام امتحانات برای يك داوطلب، نكاتی مانند فاصله 
امتحانی،  دروس  سختی  ميزان  امتحانات،  بين  زمانی 
داوطلب،  كنكور  و  معدل  در  درس  آن  اهميت  ميزان 

مدت زمانی كه برای گرفتن يك نتيجه خوب صرف آن 
درس می شود و ميزان توانايی داوطلب در آن درس بايد 

در نظر گرفته شده و رعايت شود. 
عالوه بر نكات باال، شما دانش آموزان عزيز كه داوطلب 
و  باال  مطالعه  حجم  دليل  به  بايد  هستيد،  نيز  كنكور 
برگزاري  زمان  به  شدن  نزديك  دليل  به  كه  فشاری 
متحمل  مختلف  دروس  مطالعه  و  سراسري  آزمون 
نيز  را  مطالب  مرور  و  كافی  استراحت  زمان  می شويد، 
برای گرفتن نتيجه بهتر در امتحان در برنامه خود در 
اهميت  از  ريزی  برنامه  در  مورد  دو  اين  بگيريد.  نظر 
خاصی برخوردار است. استراحت در فواصل معين، باعث 
استراحت كوتاه،  از يك  يادگيری شما پس  تا  می شود 
بيشتری در  برای مدت زمان  باال رود و مطالب  دوباره 
ذهنتان بماند. مرور مطالب نيز باعث می شود تا مغز شما 
در مراحل بعدی، نكاتی را كه فراموش كرده يا به طور 

ناقص فراگرفته است، كامل كند. 
ريزی  برنامه  موفقيت  در  مطالعه  نحوه  اينكه  دليل  به 
شما اهميت بسزايی دارد، توضيحات كامل تری در اين 
به  را  توجه شما  از هر چيز،  قبل  ارائه می دهيم.  مورد 
اين نكته جلب می كنيم كه روش درست مطالعه برای 
امتحانات، دارای سه مرحله اساسی است: در مرحله اول، 
به صورت عميق به مطالعه مطالب بپردازيد و مفهوم و 
مرحله،  اين  در  كنيد.  درك  را  شده  عنوان  موضوعات 

درس ها به دو دسته كلی تقسيم می شوند:
مطالعات  و  ادبيات  مثل  محور،  حافظه  دروس  الف( 

اجتماعی.
مثل  استداللی،  دروس  ب( 

رياضی، فيزيك و مانند آن. 
حافظه  دروس  يادگيری  برای 
با  تا  كنيد  تالش  بايد  محور، 
از بر گفتن و پرسيدن از خود، 
كنيد،  ذهنتان  وارد  را  مطالب 
دروس  يادگيری  برای  اما 
بايد  رياضی،  مثل  استداللی، 
از  مسأله،  و  تمرين  حل  با 
يادگيری خود مطمئن شويد. 

به  بايد  بعدی  مرحله  در 
شده  مطالعه  مطالب  مرور 
برای  كار  اين  انجام  بپردازيد. 
به  مطالب  ورود  از  اطمينان 
مغزتان و آمادگی ذهنی برای 

چگونه در امتحانات موفق شویم؟
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پاسخگويی به سؤاالت مربوط به آن درس است. اولين 
مرحله مرور بايد در پايان هر فصل يا درس انجام شود؛ 
يعنی وقتی مطالعه يك درس يا بخش تمام شد، قبل از 
آنكه به سراغ مبحث بعدی برويد، خيلی سريع به مرور 
از سازمان دهی مطالب در ذهن  و  بپردازيد  آنها  مجدد 
خود و عدم تداخل آنها با يكديگر اطمينان پيدا كنيد. 
می شود.  درسی  كتاب  كل  شامل  مرور،  بعدی  مرحله 
بار  چند  يا  يك  كه  است  ممكن  مرور،  از  مرحله  اين 
نيز  امتحان  از  قبل  ساعت  چند  تا  حتی  و  شود  تكرار 
سراغ  به  می توانيد  نيز  آخر  مرحله  در  كند.  پيدا  ادامه 
و  مطالعه  با  و  برويد  قبل  سال های  امتحانی  سؤاالت 
پاسخگويی به آنها خود را محك بزنيد. در اين مرحله 
اگر اشكاالتی داشتيد يا قادر به پاسخگويی به برخی از 
سؤاالت نبوديد، دوباره به مبحث مورد نظر برگرديد و 

آن مبحث را مجدداً مطالعه و رفع اشكال كنيد.
عالوه بر مديريت زمان و برنامه ريزی در طول مدت زمان 
آمادگی برای امتحانات، شما دانش آموزان عزيز بايد در 
را بررسي كنيد؛  نيز زمان خود  امتحان  مدت برگزاری 
هر  نمره  به  توجه  با  مناسب،  برنامه ريزی  يك  با  يعنی 
سؤال و مدت زمان كلی امتحان، وقتی را كه بايد براي 
پاسخگويي به آن سؤال اختصاص دهيد، مشخص كنيد. 
فراموش  يا  نمی دانيد  را  سؤال ها  از  قسمتی  پاسخ  اگر 
سراغ  به  بلكه  ندهيد،  هدر  را  خودتان  وقت  كرده ايد، 
سؤال های ديگر برويد. به هرحال پاسخ به قسمت اول 
دو سؤال  يا  يك  به  كامل  پاسخ  از  بهتر  همه سؤاالت، 
داشتيد،  اضافه  وقت  كه  صورتی  در  سپس،  است؛ 
می توانيد با خاطری آسوده تر برگرديد و به قسمت های 

دشوار بيشتر فكر كنيد.
در برنامه ريزی برای امتحان، حتماً به اين نكات توجه 

داشته باشيد:
برنامه  مورد  در  مطلع،  افراد  ديگر  يا  والدينتان  با   -1
با آنها  امتحانی خود صحبت كنيد و برنامه خودتان را 
برنامه  آنان  با مشورت و همفكری  تا  بگذاريد  در ميان 

خوبی بريزيد.
باشد  گونه ای  به  است  ممكن  شما  امتحانی  برنامه   -2
كه در آن، برای برخی از دروس، فرصت كمتر و برای 
برخی ديگر، فرصت بيشتری اختصاص داده شده باشد؛ 
بنابراين، سعی كنيد كه روزهای اضافی موجود در برنامه 
امتحانی را به مطالعه دروسی كه در آنها مشكل داريد، 

بپردازيد.
3- سعی كنيد كه در صورت عدم پيوستگی بين مطالب 

همه  برای  كافی  وقت  نداشتن  و  دوم  و  اول  نيمسال 
مطالب، ابتدا به مطالعه مطالب نيمسال دوم بپردازيد.

4- از ميان بخش ها و فصل های مختلف در برنامه ريزی 
خود  به  را  بيشتری  نمره  كه  را  قسمت هايی  خود، 
اختصاص می دهند، از نظر مطالعه در اولويت قرار دهيد.

5- در هنگام مطالعه، زير جاهای مهم را خط بكشيد و 
فرمول های اصلی را به همراه يك نمونه تمرين خالصه 
مطالعه  در  تا  كنيد  يادداشت  برای خودتان  حل شده، 

بعدی، وقت كمتری از شما گرفته شود.
6- نمونه سؤاالت امتحانی سال های قبل را تهيه كنيد و 
به بررسی آنها بپردازيد تا با نحوه و سبك طرح سؤاالت 

آشنا شويد.
7- دانش آموزان زيادی هستند كه مطالب درسی را به 
نمی كنند،  مرور  را  آنها  چون  اما  می گيرند،  ياد  خوبی 
تمام  كردن  مرور  پس  نمی كنند؛  كسب  خوبی  نمره 
خاصی  اهميت  از  كرده ايد،  مطالعه  قباًل  كه  مطالبی 
انسانی  هر  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  است.  برخوردار 
ياد  كه  را  آنچه  درصد  پنجاه  تا  چهل  معمول  طور  به 
می گيرد، بعد از بيست و چهار ساعت فراموش می كند؛ 
به همين دليل، تنها مرور كردن است كه می تواند از اين 

موضوع جلوگيری می كند.
8- ابتدا يك نگاه كلی به برگه سؤاالت بيندازيد و زمان 
اختصاص داده شده براي پاسخگويي به آن سؤاالت را 
جلسه  در  زمان  مديريت  رعايت  برای  بگيريد.  نظر  در 
بيندازيد  به ساعت خود  نگاهي  دقيقه،  آزمون، هر 15 
بنابراين، سرعت  نشويد؛  مشكل  دچار  زمانی  نظر  از  تا 

پاسخگويی خود را با وقت آزمون تنظيم كنيد.
به  را  امتحان  هر  وقت  پايانی  دقيقه  پانزده  تا  ده   -9
سؤاالت  و  بپردازيد  خود  پاسخ های  بازبينی  و  بررسی 
ناقص را كامل كنيد. پرهيز از انجام چنين كاری موجب 

پشيمانی خواهد شد. 

استراحت در زمان امتحانات را فراموش نكنید
در برنامه ريزی برای درس خواندن در روزهای امتحان، 
بايد فاصله های زمانی خاصی برای استراحت كردن در 
كه  است  بهتر  البته  گرفته شود؛  نظر  در  مطالعه  زمان 
فاصله اين استراحت ها بر اساس سختی يا آسانی مطلب 
كه  است  اين  مهم  نكته  اما  تنظيم شود،  مطالعه  مورد 
استراحت كردن نبايد با فعاليت هاي پر سر و صدا همراه 
باشد؛ مثاًل تماشای تلويزيون يا گوش دادن به موسيقی 
با صدای بلند، به جای آرامش، باعث حواس پرتی شما 

نظر  در  مطالعه  زمان  در  كه  استراحت هايی  می شوند. 
برای جسم  هم  و  ذهن  برای  هم  بايد  می شوند  گرفته 
كه  می شود  باعث  صحيح  استراحت  باشند.  مؤثر  شما 
تمركز شما از دست نرود و در ضمن، خستگی، خود به 

عاملی برای تشديد اضطرابتان تبديل نشود.
 برای اينكه از مطالعه و استراحت خود بهتر بهره ببريد:

خصوص  به  درس،  يك  برای  آمادگی  فواصل  در   -1
كوتاهی  استراحت های  حتماً  سخت،  مطالب  و  دروس 

داشته باشيد.
2- بهتر است كه ساعات ثابتی را در طول روز به مطالعه 
را به  تا 9  و استراحت اختصاص دهيد؛ مثاًل ساعت 7 
مطالعه و از ساعت 9 تا 9 و پانزده دقيقه را به استراحت 
اختصاص دهيد. به خاطر داشته باشيد كه اين ساعات، 
صرفاً فرضی است و محدوده زمانی مطالعه شما را نشان 
می دهد و باعث می شود تا مغز شما برای يادگيری بهتر، 
به اين برنامه عادت كند. تعيين اين ساعات بايد با توجه 

به شرايط خاص هر فرد صورت گيرد.
پيوسته  به صورت  وقت،  كمبود  دليل  به  گاه  هيچ   -3
كلی  طور  به  را  خود  استراحت  زمان  و  نخوانيد  درس 
عمل،  در  زيرا  ندهيد؛  كاهش  را  آن  يا  نكنيد  حذف 

يادگيری پس از خستگی مغز، بی فايده خواهد بود.

خواب خود را تنظیم كنید
زمان  در  چه  عزيزان،  شما  كه  مهمی  مسائل  از   يكی 
بايد  امتحان،  روزهای  در  چه  و  كنكور  برای  مطالعه 
و  خواب  ساعات  كه  است  اين  باشيد،  داشته  خاطر  به 
بيداری خود را تنظيم كرده و خواب كافی داشته باشيد. 
برای  كامل،  خواب  ساعت  هفت  كه  معتقدند  محققان 
امری حياتی است. داشتن خواب  فعاليت مناسب بدن 
كافی، عالوه بر يادگيری بهتر، يكی از مهم ترين عوامل 

در كنترل اضطراب قبل از امتحان است. 
به خاطر داشته باشيد:

بين  ساعات  فاصله  در  خواب،  برای  زمان  بهترين   -1
يازده شب تا پنج صبح است؛ زيرا بعد از ساعت يازده 
و به خصوص دوازده شب، يادگيری به پايين ترين حد 

خود می رسد.
عادت  خاصی  بيداری  و  خواب  برنامه  يك  به  اگر   -2
با پيشنهاد ما مغاير است، فعاًل آن را بر هم  داريد كه 
نزنيد؛ زيرا باعث آشفتگی اوضاع جسمی و روحی شما و 

كاهش يادگيری تان می شود.
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تغذیه سالم داشته باشید
است.  سالم  تغذيه  يادگيری،  عوامل  بهترين  از  يكی 
روح  و  جسم  افزايش  سالمتي  بر  عالوه  سالم،  تغذيه 
شما، می تواند تأثير مستقيمی بر نحوه يادگيری و ميزان 
از  مملو  غذاهای  باشد.  داشته  شما  مطالعه  ماندگاری 
برای  تغذيه  نوع  بهترين  هميشه  پروتئين،  و  ويتامين 
انسان است. مصرف ميوه و سبزيجات تازه، ذهن را فعال 
نگه می دارد و همين مسأله باعث يادگيری بهتر و كاهش 
قهوه،  دور  كه  است  بهتر  ضمن،  در  می شود؛  اضطراب 
چای و نوشابه های گازدار را هم خط بكشيد. كافئين 
موجود در اين نوشيدنی ها شما را بيدار نگه می دارد، ولی 

قدرت به خاطر آوردن مطالب را از شما می گيرد.

تغذیه در ایام امتحانات:
هنگام  آموزان،  دانش  از  بعضی  بپرهيزيد.  پرخوری  از   -1
امتحان،  از  ناشی  اضطراب  و  استرس  دليل  به  امتحانات، 
پرخوری می كنند. پرخوری باعث سنگين شدن انسان و عدم 

مطالعه دقيق و عدم يادگيری كامل از سوي وي می شود.
2- سعی كنيد كه از ميان وعده های سبك و كم حجم، 

برای رفع گرسنگی و تقويت خود استفاده كنيد.
 

تمركز فكری، عامل موفقیت بیشتر
از  نتيجه گيری  و  يادگيری  عوامل  مهم ترين  از   يكی 
در  شما  تا  می شود  باعث  تمركز  است.  تمركز  مطالعه، 
برای  و  بگيريد  ياد  را  بيشتری  مدت زمان كم، مطالب 
مدت بيشتری، دانسته هايتان را در ذهن نگهداريد. در 
هنگام مطالعه، سعی كنيد كه تمام عوامل حواس پرتی 
خود  اطراف  اتفاقات  به  نسبت  و  كنيد  دور  خود  از  را 

بی توجه باشيد.
تمركز در جلسه امتحان نيز، يكی از عوامل مهم نتيجه گيری 
بهتر از تالشتان است. قبل از اينكه پاسخگويی به سؤاالت 
را شروع كنيد، كارهايی را كه انجام آنها از شما خواسته 
شده است به صورت دقيق مرور كنيد و پشت و روی هر 
صفحه را به دقت بررسی كنيد. قبل از پاسخگويی به هر 
سؤال، آن را دو بار يا بيشتر بخوانيد تا مطمئن شويد كه 
محتوای آن را به خوبی متوجه شده ايد. دستورالعمل ها را 
دقيق و جزء به جزء بخوانيد و از نوشتن اطالعات اضافه 
و نامربوط خودداری كنيد؛ زيرا نمره هر سؤال، تنها به 
اطالعاتی تعلق می گيرد كه مورد نظر طراح يا طراحان 

سؤاالت بوده است.
برای تمركز بيشتر، اين مطالب را به خاطر بسپاريد:

1- از ارتباط تلفني دوری كنيد؛ زيرا يك مكالمه كوتاه، 
ممكن است تا چندين ساعت ذهن شما را مشغول كند.

می شود،  شما  پرتی  حواس  باعث  كه  را  عواملی   -2
آنها  به  استراحت  زمان  در  سپس  و  كرده  يادداشت 

بپردازيد.
3- اشكاالت درسی خود را يادداشت كنيد و در زمان 
و  دوستان  از  را  اشكاالت  آن  امتحان،  تا  مانده  باقی 
صورت  در  و  خانواده  اعضای  قوی،  همكالسی های 

دسترسی به دبيران، از آنان بپرسيد.
از سر و  به دور  آرام و  4- سعی كنيد كه در محيطی 

صدا مطالعه كنيد.
5- قبل از شروع به مطالعه، همه ملزومات، مانند جزوه، 

مداد و ... را آماده كنيد. 
كه  برخورديد  سؤالی  به  امتحان  جلسه  در  اگر   -6
از  جلوگيری  برای  نداريد،  آن  به  راجع  اطالعاتی  هيچ 
حواس پرتی و پاسخگويی به سؤاالت بعدی، بدون نگرانی 
به آهستگی نفسی عميق بكشيد و باز هم آن را بخوانيد. 
اگر آرام باشيد و با ذهنی شفاف راجع به آن پرسش فكر 
كنيد، اين احتمال وجود دارد كه چيزهايی در مورد آن 
پرسش به ذهنتان برسند يا الاقل بخشی از آن را جواب 
نداريد،  سؤال  آن  به  راجع  اطالعاتی  هيچ  اگر  بدهيد. 
اجازه ندهيد كه عملكردتان و ساير سؤاالتی كه پاسخ 

آنها را می دانيد، تحت تأثير اين سؤال قرار بگيرند. 
7- اگر در امتحانی موفق نشديد، نگران نباشيد؛ چون 
اين موضوع به شدت باعث حواس پرتی شما خواهد شد. 
نمره كم شما، هيچ ربطی به امتحانات بعدی شما ندارد؛ 
با  قول دهيد كه  به خود  نبازيد و  را  بنابراين، خودتان 
امتحانات ديگر، نمره  به دست آوردن نمرات خوب در 

كمتان را جبران خواهيد كرد.

مثبت اندیش باشید 
 افكار و انرژی منفی، نه تنها در درس خواندن، بلكه در 
تمام مراحل زندگی، از عوامل بسيار مهم عدم پيشرفت و 
موفق نشدن افراد است. در حال حاضر، بسياری از داوطلبان 
به  پس  می برند؛  سر  به  شما  مشابه  وضعيتی  در  كنكور 
مسائلی كه ممكن است باعث ايجاد اشكال در مطالعه شما 
شود، نپردازيد. با ديدی مثبت به تمام مسائل نگاه كنيد 
و ايمان داشته باشيد كه خدای بزرگ، همه عوامل را در 

راستای سعادت و موفقيت شما قرار داده است. 

برای اینكه افكار منفی را از خود دور كنید:
1- وقت خود را با افرادی بگذرانيد كه به شما روحيه يا 

در واقع به شما انرژی مثبت می دهند. 
2- هر وقت فكری منفی به سراغ شما آمد، فوراً همان 
بلند  صدای  با  و  دهيد  تغيير  مثبت  شكل  به  را  فكر 

تكرار  خود  برای 
ممكن  مثاًل  كنيد؛ 

»همه  فكركنيد:  است 
بچه ها يك دور كامل درس را 

خوانده اند و به آن مسلط هستند، 
اما من هنوز با كتاب سر و كله می زنم.« 

اگر چنين فكری به سراغتان آمد، بالفاصله 
با صدايی رسا بگوييد: »من قباًل نيز چنين 
آن  از  هم  مواقع  اكثر  و  داده   امتحان هايی 

امتحانات، نمره خوبی گرفته ام.« 
3- افكار مثبت و انرژی دهنده خود را در 
ديد  محل  در  و  خانه  مختلف  قسمت های 
فكر  آنها  به  يا هنگام خواب  بنويسيد  خود 

كنيد.
تا  كنيم  اشاره  بايد  بحث،  اين  پايان   در 
اينكه  از  قبل  شما  باشيد  داشته  خاطر  به 
باشيد، يك داوطلب كنكور  يك دانش آموز 
اين  در  شركت  برای  را  خود  كه  هستيد 
آزمون مهم آماده می كنيد؛ پس نبايد اجازه 
بدهيد تا افكار منفی يا عملكرد ضعيفتان در 
امتحانات، باعث درگيری فكری شما و عدم 
ماهه تان  چند  تالش  از  خوب  نتيجه گيری 
شود. بارها ديده شده است دانش آموزانی كه 
به  كرده اند،  مطالعه  كنكور  برای  خوبی  به 
خاطر اضطراب از آوردن نمره كم در يك يا 
چند امتحان، به كلی خود را باخته و حتی 
تا  مانده  باقی  راحتی وقت  به  و  بيمار شده 
برنامه كنكوری بسيار  از نظر  را، كه  كنكور 
داوطلب  شما  داده اند.  دست  از  است،  مهم 
به اين نكته توجه داشته باشيد  عزيز حتماً 
كه در صورت كسب نمره بسيار بد نيز، در 
تابستان وقتی برای جبران امتحانات هست، 
تكرار  ديگر  كه  است  امسال  كنكور  اما 

نمی شود! 
ديگر  مهم  نكته  باال،  موضوع  بر  عالوه 
عزيز،  دانش آموز  شما  اگر  كه  است  اين 
وقت  و  باشيد  داشته  مناسبی  برنامه ريزی 
می توانيد  كنيد،  مديريت  خوبی  به  را  خود 
امتحانات،  از  عالی  نتيجه گيری  بر  افزون 
مثبتی  گام  و  بدانيد  غنيمت  را  فرصت  اين 
ترتيب  اين  به  برداريد؛  نيز  كنكور  به طرف 

می  توانيد با يك تير، دو نشان بزنيد.
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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 مكمل يكديگر برگزار می شود.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوة توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:
كارت 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.
كارنامة 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  نمرة  محاسبه  كه  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً 
براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور عمل خواهد شد. 
همچنين نمرة آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس 
برابر نمرة آزمون اختصاصی   نمرة 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 شهرية فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان 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  پلكانی،  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 يكجا در سه نوبت آزمون جامع است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف 
مجموعاً  و  ريال   395/000 آزمون حدوداً  هر  متوسط شهريه  ريالی،  ويژه 10/000 

790/000 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 مي توانند 
با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات 
 www.sanjeshserv.ir :آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني 

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 42966-

021 )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 يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، 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.
نكته مهم:

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 كليــة داوطلبــــان سراسر كشور، از طريق 
همچنين  می گردد.  انجام   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اينتـــرنتی  سايت 
داوطلبان و مراكز 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، پالك 30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در 

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

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

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی امكان پذير است(.
گام دوم: تكميل 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.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي جامع سنجِش پیش
 »ویژة فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی«
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درس  فقط  كنكور  كه  كرده ايم  تأكيد  و  گفته  دانش آموزان  و  داوطلبان  به  هميشه 
بايد  كه  است  راهی  پيمودن  چگونه  و  خواندن  درس  چطور  بلكه  نيست،  خواندن 
هر داوطلب تا زمان برگزاري آزمون سراسري طی كند، و برای موفقيت در كنكور، 
فقط داشتن اطالعات علمی كافی نيست. در اين مسير، يكی از مهم ترين اقدامات، 
سرعتی  و  تمرينی  تست های  انجام  چگونگی  با  شما  تا  زيرا  است؛  خوب  تست زنی 
آشنا نشويد و آن را تجربه نكنيد، نمی توانيد از نقاط ضعف و قوت خود مطلع يا با 
مهارت های تست زنی آشنا شده و به خوبی از پس اين آزمون برآييد. يكی از داليل 
ضعف در سنجش چهار گزينه ای، كمبود وقت و سردرگمی استفاده از نكات در حل 
سؤاالت تستی است. به همين دليل است كه برخی از دانش آموزان، با وجود كسب 

معدل های باال در امتحان تشريحی، نتايج ضعيفی در امتحانات تستی می گيرند. 
بهره  درست  و  اصولی  برنامه ريزی  يك  از  كنكور،  داوطلب  يك  عنوان  به  شما  اگر 
می بريد، االن وقت آن است كه به همراه مرورهايتان، تست زنی را نيز به شكل مداوم 
و پيوسته در برنامه درسی خود قرار دهيد. روش تست زنی به دو مرحله قبل و حين 
آزمون تقسيم می شود. در اين مقاله در نظر داريم تا شما را با روش های تست زنی 

قبل از آزمون آشنا كنيم. 

آمادگی برای آزمون )تست زنی قبل از آزمون(
 تست زنی موضوعی و طبقه بندی شده را داوطلبان كنكور، بسته به كيفيت و كميت 
مطالعه  خود، بايد از فروردين ماه يا قبل از آن شروع كرده باشند. اگر تا به حال وقتی 
برای انجام اين كار نداشته ايد، از همين االن و پس از مرور خالصه هايتان، شروع به 
زدن تست های موضوعی و طبقه بندی شده كنيد. تعداد تست ها بايد در حدود 30 
از هر  بعد  انتخاب شوند و  باشد و بدون زمان و در دسته های ده تايی  تا 40 سؤال 
10 تستی كه می زنيد جواب هايتان را  بررسی و ارزيابی كرده و علت اشكال ها و 
غلط هايتان را پيدا كنيد. در اين مرحله در تست زدن درصد بگيريد، اما زمان نگيريد؛ 
يعني دقت در پاسخگويي و رسيدن به پاسخ صحيح، مهم ترين هدف اين مرحله است. 
در اين مرحله، اگرچه زمان مهم نيست، اما در پايان هر 10 تست، زمان پاسخگويي 
خود را در نظر بگيريد. اگر بتوانيد تا پايان اين مرحله تست ها را تقريباً در زمان يك 
و نيم برابر زمان استاندارد كنكور بزنيد، پيشرفت خوبي داشته ايد. نكته ديگری كه 
در اين مرحله بايد به آن توجه داشته باشيد، اين است كه از آنجايي كه در كنكور، 
تست ها به صورت طبقه بندی شده و از يك مبحث نيست، شما داوطلبان عزيز از هم 
اكنون بايد عادت كنيد تا بتوانيد تست های مباحث مختلف را با هم بزنيد؛ برای مثال، 
اگر در درس فيزيك به فصل صوت رسيده باشيد، پس از مطالعه بايد تست آن مبحث 
را زده و در كنار آن تست ها، پنج تست از هر كدام از فصل های نوسان موج، ديناميك 
و حركت را هم بزنيد؛ زيرا انجام اين كار موجب می شود كه مطالب قبلی در حافظه 

بايگانی نشده و هميشه در دسترس و تازه باشد.
     پس از اينكه با نحوه تست زنی و روش های صحيح تست زنی تا حدود زيادی آشنا 
شديد، در هفته های نزديك به امتحان، تست سرعتی را تمرين كنيد؛ در واقع همان 
تعدادي را كه در آزمون از يك درس تست طرح می شود انتخاب كنيد و هم، زمان 
و هم درصد را در نظر بگيريد و در شرايطي كاماًل شبيه آزمون، خود را محك بزنيد 
به اين موضوع  و بعد از هر 10 تست، سرعت تست زنی خود را تنظيم كنيد. حتماً 
توجه داشته باشيد كه اگر دچار ضعف در هر كدام از مراحل شديد، اين مسأله،  نشان 

نتوانستيد تست های  اگر  نمونه،  به عنوان  دهنده مشكل شما در مرحله قبل است؛ 
موضوعی و طبقه بندی شده را به خوبی بزنيد، احتماالً به مباحث مربوط كاماًل مسلّط 
نيستيد. مرحله آخر، مرور تست های نشان دار است. در اين مرحله، تست هايی را كه 
غلط زده ايد، عالمت بزنيد و هر دفعه كه می خواهيد مرور كنيد، اين تست ها را هم 

مطالعه كنيد. تكرار اين تست ها مهارت شما را افزايش می دهد.
يكی از بهترين روش های آمادگی برای تست زدن در گام اول آن است كه پس از 
خواندن هر مبحث، تست های آن مبحث را در زمان مقرر بزنيم؛ يعنی وقتی درسی 
را خوانديد و خود را آماده ديديد، برای خود تست هايی را مشخص كرده و زمانی را 
معين كنيد و در آن زمان معين تست ها را بزنيد؛ مثاًل اگر برای درس رياضی 30 تست 
مشخص كرده ايد، 45 دقيقه وقت گذاشته و آنها را حل كنيد. ممكن است كه در ابتدا 
از اين سی تست فقط چند تست را حل كنيد، ولی اين موضوع اصاًل اهميتي ندارد؛ 
زيرا در كنكور به جز معلومات و آگاهی، كه شرط الزم اين آزمون است، سرعت عمل 
شرطی كافی است؛ چون شما هر چقدر خوب بخوانيد و به دروس خود خوب تسلط 
داشته باشيد، با اين حال اگر سرعت عمل نداشته باشيد موفق نخواهيد بود؛ پس، از 

همان روز اول، تست زدن را با زمان ياد بگيريد.
 يكی از مهم ترين كارهايی كه شما داوطلبان عزيز در هفته های منتهی به كنكور برای 
يك نتيجه گيری خوب بايد انجام دهيد، زدن »تست زمان دار« است. »تست زمان دار« 
در تمرينات تست زنی داوطلبان اهميت بسيار زيادی دارد؛ البته اين موضوع، مستلزم 
اين مرحله  از  تا  باشيد  به خوبی گذرانده  را  آن است كه شما مراحل قبلی مطالعه 
و  اولين  زمان،  كه  شد  خواهيد  متوجه  كنيد  فكر  خوب  اگر  بگيريد.  بهتری  نتيجه 
مهم ترين عامل مؤثر در اين تفاوت است و تنها راه از بين بردن تأثير اين عامل، تكرار 
و تمرين شرايط تست زنی در جلسه آزمون، يعنی زدن »تست زمان دار« است. قبل 
از اينكه روش تمرين تست زمان دار در خانه را برايتان توضيح دهيم، می خواهيم در 

مورد فوايد تست زمان دار نكاتی را يادآوری كنيم:

الف - فواید تست زمان دار
تمرين »تست زمان دار« دو مزيت بسيار مؤثر دارد:

1- افزايش سرعت: دونده ای را تصور كنيد كه در حال تمرين برای شركت در مسابقات 
سرعتی است. اگر اين تمرينات، بدون در نظر گرفتن عامل زمان انجام شود، سرعت 
دونده افزايش نخواهد يافت، اما اگر اين دونده در هر بار تمرين، زمان دويدن خود را 
ثبت كند، می تواند آن را افزايش دهد؛ يعنی در تمرين بعدی سعی مي كند تا سريع تر 
بدود. »تست زمان دار« سبب می شود تا شما تالش كنيد سريع تر تست بزنيد و اين 

مسأله، سبب افزايش سرعت شما خواهد شد.
 2- افزايش قدرت تنظيم وقت: برخی از داوطلبان بعد از شنيدن مزيت اول، اظهار 
بی نيازی به تمرين كرده و می گويند: »من وقت اضافه هم می آورم.« اين  گونه داوطلبان 
معموالً در امتحانات بی دقتی می كنند؛ چون بسيار سريع به سؤاالت پاسخ می دهند. 
را  خود  وقت  بتوانيد  تجربی  صورت  به  شما  كه  می شود  سبب  زمان دار  تست  زدن 
تنظيم كنيد و البته دقت در تست زنی را نيز فراموش نكنيد؛ درست مثل زمانی كه 
می خواهيد از خيابان عبور كنيد؛ در اين حالت، قطعاً نيازی به محاسبه شتاب خود، 
شتاب ماشين  ها و محاسبه نقطه برخورد نداريد و فقط با تجربه و احساس خود اين كار 
را انجام می دهيد. زدن تست زمان دار، سبب می شود تا شما بتوانيد در جلسه آزمون، 

قبل از آزمون :

تست زدن را فراموش نكنید!
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تنظيم  را  خود  وقت 
با  هم  يعنی  كنيد؛ 
دقت  با  هم  و  سرعت 
به  نيازی  و  بزنيد  تست 
محاسبه نداشته باشيد.

ب - شرایط تست زنی 
زمان دار

زدن  صحيح  روش  و  شرايط 
تست زمان دار در خانه را در پنج 

بخش بررسی می كنيم:
 1- حفظ تعادل تست زنی و اينكه بتوانيم 

در هفته از تمامی دروس تست زمان دار بزنيم 
كار ساده ای نيست؛ اما اگر هر روز، دروس مطالعه 

شده سه روز قبل را تست بزنيم، انجام اين كار سبب 
خواهد شد تا اگر برنامه متعادلی داشته باشيم تست زنی هم 

متعادل شود.
 2- اگر تست زنی، برايتان دشوار نيست و به آن عالقه مند هستيد، هر ساعتی را كه 
تمايل داريد، به انجام اين كار اختصاص دهيد؛ اما اگر انجام اين كار برايتان سخت 

است و در آن تعلل می كنيد، آن را در زنگ مطالعات دوم )ميان برنامه( قرار دهيد.
 3- با توجه به اينكه كنكور، يك آزمون جامع است و ما بايد در چند درس، زمان 
خود را كنترل كنيم، بنابراين، الزم است كه در خانه هم، تمرين ما در چند درس 
)حداقل سه درس( باشد؛ به اين ترتيب عالوه بر كنترل زمان در چند درس، تمرين 

انتقال ذهنی از يك درس به درس ديگر، نيز صورت خواهد گرفت.
4- عالوه بر عامل زمان، اضطراب ناشی از امتحان نيز بر روند پاسخگويی و نتيجه گيری 
ما تأثير خواهد گذاشت؛ بنابراين، در آينده نزديك بهتر است كه زمان تست زنی خود 
را در خانه، به تدريج از زمان استاندارد كوتاه تر كنيد. اين موضوع، سبب جبران تأثير 
كنكور شبيه  به  بيشتر  را  آزمونتان  و  امتحان خواهد شد  در جلسه  اضطراب  عامل 

خواهد كرد. 
البته  است؛  وقت  تنظيم  قدرت  و  افزايش سرعت  زمان دار،  تست  زدن  از  5- هدف 
و  نيست  يادگيري  هدف،  اما  شد،  خواهد  انجام  ناخودآگاه  صورت  به  نيز  يادگيري 
بهترين منابع برای انجام اين كار، تست هاي آزمون هاي سراسري سال هاي گذشته 
است. براي اينكه تست هاي شما از يك مبحث و تكراري نباشد، بهتر است كه در هر 

درس 10 سؤال را به صورت تصادفي از قبل انتخاب كنيد. 
    نكته مهم ديگری كه شما بايد در تمرينات تست زنی، به خصوص در زمان انجام 
تست های سرعتی و زمان دار به آن دقت كنيد، اين است در ابتدای دفترچه سؤاالت 
آزمون ها برای سؤاالت هر درس، يك زمان پيشنهاد شده است. اگرچه اين زمان ها، 
مطابق با استانداردها و ويژگی هر درس، بهترين زمان هاي ممكن برای پاسخگويي به 
سؤاالت هستند، اما شما می توانيد با توجه به شناختی كه از روحيات و توانايی های 
خود داريد، زمان بندی مناسبی را برای تست زدن در جلسه آزمون در نظر بگيريد. برای 
 انجام اين كار حتماً قبل از آزمون و در زمانی كه تست های سرعتی و زمان دار را در خانه 

زمان  از  غير  زمانی  اختصاص  برای  كه  باشد  يادتان  نماييد.  اقدام  می كنيد،  تمرين 
پيشنهادی، حتماً تمرين داشته باشيد تا سر جلسه آزمون، تمركز خود را از دست 

ندهيد يا عصبی و نگران نشويد. 
به اين موضوع نيز در تمرينات  عالوه بر مسائلی كه در باال به آن اشاره شد، حتماً 
تست زنی توجه داشته باشيد تا تست زنی در كنكور برای شما راحت تر و ساده تر باشد: 
در هنگام تمرينات تست زنی موضوعی و طبقه بندی شده و نيز تست های زمان دار، 
را هم  آن  و  باشيد  داشته  توجه  )وزنه برداری(  دو ضرب  به روش يك ضرب،  حتماً 
تمرين كنيد. توضيح اينكه برای جلوگيری از اتالف وقت و استفاده  بهينه از زمان، 
تست های آزمون را به سه دسته تقسيم كرده و سه روش در مواجه با آنها خواهيم 

داشت:
الف( سؤاالتی كه جواب آنها را بلديد يا فكر می كنيد كه در كمتر از يك دقيقه به آنها 

جواب می دهيد. به اين سؤاالت بايد همان لحظه جواب داد.
از شكل سؤال پيداست كه  اينكه  يا  به جواب می رسد  از حل  بعد  ب( سؤاالتی كه 
وقت گيرند. اين سؤاالت را با يك ضربدر مشخص كنيد؛ يعنی »باشد برای بعد«؛ پس 

برويد سراغ سؤاالت بعدی.
ج( سؤاالتی را كه مطمئن هستيد »بلد نيستيد« با دو ضربدر مشخص  كنيد؛ يعنی 
به اين سؤاالت دست نخواهيد زد. پس از اينكه تمام تست ها را يك بار تا انتها بررسی 
كرديد و به سؤاالت گروه يك پاسخ داديد، بار دوم، در صورت داشتن وقت كافی، به 
تست های گروه دوم می پردازيد؛ به اين ترتيب، شما می توانيد به بيشترين تست ها 
در كمترين زمان ممكن پاسخ بگوييد. فراموش نكنيد كه امتياز تست آسان، متوسط 
كنيد،  استفاده  روشی  از چنين  اگر  و  است  يكسان  كنكور،  در  درس  يك  و سخت 
به  پاسخگويي  به  می كنيد،  سخت  تست  كردن  حل  صرف  كه  را  زمانی  می توانيد 

پنج تست متوسط يا شايد ده تست آسان اختصاص دهيد.
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تا حاال دقت كرده و متوجه شده ايد كه در ماه هاي نزديك به زمان برگزاري  حتماً 
ساير  يا  شما  مطالعه  ساعات  در  مختصری  افت  كه  است  ممكن  سراسري،  آزمون 
داوطلبان به وجود آمده باشد. شايد اين موضوع، شما را نگران كند، اما بايد بدانيد 
كه اين وضعيت تا حد زيادي طبيعي است و مي تواند ناشي از خستگي باشد. مهم 
اين است كه نااميد نشويد و با قوت و انرژي ادامه دهيد و به جبران و حصول نتيجه 
اميدوار باشيد. بدين منظور، چند پيشنهاد و توصيه داريم كه داوطلبان مي توانند، با 
توجه به شرايط خود و پيشرفتشان در مطالعه دروس و نحوه مطالعه، از آن استفاده 

كنند.
تا آخر ارديبهشت ماه فرصت داريد مباحث جديد  1ـ توجه داشته باشيد كه نهايتاً 
از  بعد  مبحث جديد  يادگيري  و  مطالعه  منظور،  به همين  كنيد.  مطالعه  را  دروس 
ارديبهشت ماه توصيه نمی شود؛ چرا كه پس از اين، شما فرصت اينكه روند مطالعاتی 
يك مبحث را تا انتها سپری كنيد، نخواهيد داشت؛ بنابراين، دروس خود را با دقت 
بررسی كنيد و در صورتی كه نياز می بينيد، مبحث جديدی را كه تا آن زمان به خوبی 

مطالعه نكرده ايد، در همين ارديبهشت ماه مطالعه كنيد.
گذشته  ماه های  در  كه  را  مباحثی  می توانيد  شما  كه  است  زمانی  ماه،  ارديبهشت 
مطالعه كرده ايد، ولی در بعضی قسمت های آن ضعف داريد، بار ديگر مطالعه كنيد و 

روند مطالعاتی آن را تكميل كنيد.
2ـ براي جلوگيري از كاهش احتمالي ساعات مطالعه، همانند ماه هاي قبل كه قصد 
شروع به مطالعه را داشتيد، توصيه مي كنيم كه مدت زمان مطالعه خود را در نظر 

داشته باشيد و سعی كنيد كه هر روز، بهتر از روز قبِل خودتان باشيد.
 توجه داشته باشيد كه در اين مدت، فقط بر اساس وضعيت مطالعات قبلي و ميزان 
ديگران  با  را  خودتان  وجه  هيچ  به  و  كنيد  اقدام  و  برنامه ريزي  خودتان،  پيشرفت 
مقايسه نكنيد. هر شخص در مسير آمادگي براي شركت در آزمون سراسری، وضعيت 
منحصر به خودش را دارد؛ بنابراين، لزومی به مقايسه خود با ديگران نيست و انجام 
اين كار، نه تنها كمكي به حل مشكل احتمالي شما نمي كند، بلكه موجب استرس 

شما در اين ايام سرنوشت ساز نيز خواهد شد.
3ـ اگر تا به حال، مطالعه دروس و منابع آزمون سراسري را مطابق برنامه انجام داده و 
خالصه درس هم تهيه كرده ايد، سعي كنيد كه در فرصت باقي مانده، از اين خالصه ها 
استفاده كنيد، و چنانچه تا به حال موفق به اتمام مطالعه خود نشده ايد، سعي كنيد تا 

پايان ارديبهشت ماه انجام اين كار به اتمام برسد و زمان باقي مانده را به مطالعه 
تا  مانده  باقي  زمان  در  بپردازيد.  خالصه ها  و  يادداشت برداري ها  مرور  و 

كنكور، بهترين منبعی كه می توانيد برای مرور مباحث مختلف از هر 
درسی استفاده كنيد، همين خالصه ها و يادداشت هايی هستند 

كه در حين مطالعه تمام دروس در طول سال تحصيلی 
تهيه كرده ايد.

4ـ دروس عمومی را هم در كنار دروس اختصاصي مطالعه كنيد و بر اساس ميزان 
دروس  كه  كنيد  سعي  كنيد.  صرف  وقت  سراسري،  آزمون  در  آن  اهميت  و  تأثير 
تا  زمان باقي مانده  در  اين دروس  مطالعه  اهميت  از  و  بگيريد  را هم جدی  عمومي 

آزمون سراسري غافل نشويد. 
عالوه بر مطالعه روزانه دروس عمومی، حتماً اقدام به تست زدن در شرايطي مشابه 
افزايش می دهد و باعث  اين آزمون ها، سرعت عمل شما را  آزمون سراسري بكنيد. 
افزايش دقت شما در مواجهه با تست های اصلي دروس عمومی در آزمون سراسری 
می شود؛ از سوي ديگر، در آزمون های آزمايشي يا شبيه سازي شده، چنانچه در مبحث 
خاصی يا هر موضوع ديگری در چند آزمون احساس ضعف كرديد، سريعاً مي توانيد 

اقدام به رفع مشكل خودتان در آن مبحث خاص كنيد.
دروس  جمله  از  اختصاصی،  دروس  براي  ويژه  به  شده،  شبيه سازي  آزمون هاي  در 
تعداد سؤاالت  است كه  بهتر  دارند،  بيشتر جنبه حل كردنی  فيزيك، كه  و  رياضی 

و همچنين ميزان زمانی را كه برای پاسخ دهی به سؤاالت اختصاص می دهيد، 
مطابق با آزمون سراسری باشد. همچنين توصيه می شود كه اين آزمون ها، 

جامع باشد و تمام مباحث يك درس مشخص را شامل شود. بعد از 
پاسخ دهی به سؤاالت و در حين تحليل پاسخ ها، ممكن است كه 

چندين سؤال را پاسخ نداده يا اشتباه پاسخ داده باشيد؛ در 
اين صورت، می توانيد به كتاب ها و خالصه های خودتان 

مرور  ديگر  بار  را  نظر  مورد  نكات  و  كرده  رجوع 
كنيد. 

شبيه سازي  آزمون هاي  از  ما  منظور 
شده اين است كه در اين آزمون ها 

بايد خود را سر جلسه  شما 
تصور  سراسری  آزمون 

كنيد و با لباس

 

حاال نوبت جمع بندي 

و نتیجه گیري است
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برگزاری  از  بعد  بهتر است كه  پاسخ دهيد. همچنين  آزمون  اين  به سؤاالت  رسمی 
آزمون، با دقت بسيار، پاسخ های خود را بررسی كنيد و به بررسي ضعف های خود در 

آزمونی كه گذرانده ايد، بپردازيد.
براي تست زني تأكيد مي شود كه در اين زمان باقی مانده، سراغ تست های تأليفی و غير 
استاندارد نرويد، بلكه از تست هاي استاندارد و اصلي استفاده كنيد؛ در اين خصوص، 
تست های ده سال اخير آزمون سراسري مي تواند منبع قابل اطميناني براي استفاده 

و تمرين شما باشد.
5 ـ گاهي بعضی از داوطلبان، دچار اين ترس يا استرس می شوند كه مبادا 
فالن مبحث از فالن درس را از ياد برده باشند. اين نگراني و اين نوع 
در  سراسری،  آزمون  برگزاري  زمان  به  نزديكی  خاطر  به  تفكر، 
موجب  و  دارد  وجود  داوطلبان  اتفاق  به  قريب  اكثر  ذهن 
استرس  به  و  كاسته شده  كارايی شان  از  كه  مي شود 
كه  می شود  باعث  حس  اين  كند.  اضافه  آنان 
و  مطالعه شود  در  وسواس  داوطلب، دچار 
كند.  مطالعه  مجدداً  را  مباحث  تمام 
توجه داشته باشيد كه انجام اين 
به  را  شما  وقت  فقط  كار، 
گرفت.  خواهد  شدت 
باشيد   مطمئن 

كه اگر در اين زمان باقی مانده با دقت و با برنامه اصولی، مطالعه و جمع بندی كنيد، 
با آمادگی كامل، در آزمون سراسري حاضر خواهيد شد.

6 ـ در كنار برنامه ريزي، مطالعه و تست زني، به نحوه خواب و غذاي خود نيز توجه 
خاص داشته باشيد.

روند خواب و تغذيه خود را به گونه ای تنظيم كنيد كه بهترين نتيجه ممكن را براي 
با توجه به شرايط  البته ميزان خواب هر فرد،  موفقيت در آزمون سراسری بگيريد؛ 
جسمي و فيزيولوژيكي آن فرد، متفاوت با ديگران است و در اينجا پيشنهاد يكساني 
زمان خواب و  اكنون،  از هم  است كه  بهتر  لذا،  داد؛  ارائه  نمي توان  افراد  براي همه 
بيداري خودتان را به گونه ای تنظيم كنيد كه باالترين ميزان كارايي را در اين آزمون 
مهم داشته و در سر جلسه آزمون سراسري هم مشكل خاصی از اين بابت نداشته 

باشيد.
7ـ شركت در آزمون های آزمايشي و جامع در فرصت باقي مانده، به شما اين امكان 
را مي دهد كه خودتان را از نظر علمی به طور جدی محك بزنيد. شايسته است كه 
در انتخاب اين آزمون ها دقت داشته باشيد و بررسي كنيد كه در آنها از سؤاالت با 
كيفيت استفاده شده باشد و سعي كنيد كه فرصت حضور در اين آزمون ها را از دست 
آمادگي،  ميزان  ارزيابي  و  تمرين  بر  عالوه  آزمايشي،  آزمون هاي  در  شركت  ندهيد. 
دنبال  نيز  خاص  موضوعات  و  مبحث  در  ضعف هايتان  و  اشكال  رفع  هدف  با  بايد 

شود؛ به عنوان نمونه، چنانچه در طول سال تحصيلی و در حين تست زنی در 
منزل يا در آزمون های آزمايشی، قادر به پاسخگويی به بعضی از تست ها 

نبوده ايد، اكنون و در اين زمان باقی مانده، سعي كنيد كه ضمن مرور 
آن  به  مجدد  پاسخگويي  و  اشكال  رفع  به  نسبت  مباحث،  آن 

تست ها نيز اقدام كنيد.
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