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اطالعیة سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

جداول رشته ها و مواد امتحانی 

آزمون دكتری 1399

از هم اكنون برنامه ریزي كنيد

مطالعه منابع و آمادگي در آزمون سراسري را

با يک برنامه ريزي

از شنبه نه ! از همین امروز درس بخوانید مطلوب آغاز كنید

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

امروز اعالم می شود :

نتايج نهايی پذيرش با سوابق 

تحصیلی آزمون سراسری 1398 

در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
 TOEFL ، نظیر  بین المللی  آزمون های 
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  
قابل  مبالغ  اخذ  و  کالهبرداری  به  اقدام 
توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان 
در  بین المللی  آزمون های   ناظر  عنوان  به 
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 
مجوز  سازمان  این  سوی  از  آزمون  مجری 
برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل 

سایت  طریق  از  وجه  هرگونه  پرداخت  از 
)بخش  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن 

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

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 
آنان )حتی  تخلف  و  کنند  آن شرکت  در  و 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به 
 آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 
2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه 
و  دولتی  اسناد  گونه  هر  جعل  اینكه  به 
استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به 
برابر قانون مجازات  جای داوطلب اصلی، 
جرم   )1375 مصوب  )تعزیرات  اسالمی 
به همراه  تلقی می شود و مجازات کیفری 

خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای  
قضائی  مراجع  به  قضائی  احكام  صدور 

معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات 
صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
شخصَا  بایستی  آزمون ها  ثبت نام  مراحل 
در  و  شود  انجام  متقاضی  شخص  توسط 
از  ثبت نام،  شرایط  رعایت  عدم  صورت 
شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  آمد  خواهد 
تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های 
به  اقدام  به روش های مختلف  سودجو که 
ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.
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حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
اي فرزند آدم! از موقعي كه به دنیا آمده اي، در 
حال گذراندن عمرت هستي؛ پس، از آ نچه داري، 

براي آينده ات )قبر و قیامت( ذخیره نما. 

هنگام  ايستادن  باز  چون  پارسايي  هیچ 
چون  زهد  هیچ  و  ]نیست[،  احكام  ندانستِن 
نخواستن حرام، و هیچ دانشي چون به تفكر 
ادا  را  واجب ها  عبادت چون  هیچ  و  پراختن، 
ساختن، و هیچ ايمان چون آزرم و شكیبايي، 
شرف  هیچ  و  فروتني،  چون  َحَسب  هیچ  و 
چون دانايي، و هیچ عّزت چون بردبار بودن، و 
هیچ پشتیبان، استوارتر از رأي زدن ]مشاوره[ 

نیست. 

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند: 
جايگاه  در  و  بخواند  را  صبح  نماز  كه  هر 
برايش  كند،  تا خورشید طلوع  بنشیند  خود 

پوششي از آتش خواهد بود.

بیش از يك هفته از سال تحصیلي گذشته است و هم 
اكنون وقت آن است كه همه داوطلبان آزمون سراسري 
سال آينده، به يك برنامه ريزي در مورد مرور سرفصل 
دروس بپردازند و تا پايان سال، با مطالعه دقیق و عمیق 
تمام دروس خود به طور كامل، بر منابع سؤاالت آزمون 
داوطلب  كه  آزمايشي  گروه هاي  يا  گروه  در  سراسري 
ايام  در  و  يابند  نسبي  تسلط  هستند،  آن  در  شركت 
عید نوروز و پس از آن، به تكرار و بازخواني دروس و 
رفع اشكاالت درسي و همین طور تست زني در شرايط 
استاندارد و همسان با آزمون اصلي، كه همان جلسه 

آزمون سراسري است، بپردازند.
مناسب  تحصیلي،  سال  آغاز  از  هفته  يك  گذشت  با 
ديديم كه در اين مجال، نكاتي را كه داوطلبان آزمون 
سراسري بايد در اين ايام در نظر داشته باشند و بدان ها 

عمل كنند، يادآوري كنیم:
1- زمان به سرعت مي گذرد و الزم است كه داوطلبان 
در  را  اصل  مهم ترين  و  نخستین  سراسري،  آزمون 
آمادگي درسي براي يك حضور موفق در اين آزمون، 
بر »مديريت زمان« و استفاده حداكثري از اوقات خود 
در هر شبانه روز بگذارند. در فرصت آمادگي درسي براي 
كنكور، هیچ اصلي مهم تر، سرنوشت سازتر و بنیادي تر از 
»مديريت زمان« نیست، و البته منظور ما از مديريت 
زمان، صرفاً تأكید  داوطلبان بر كمّیت ساعات و اوقاتي 
مي دهند  اختصاص  تست زني  يا  مطالعه  به  را  آن  كه 
نیست؛ بلكه در اين موقعیت، همراهي كیفیت با كمیت 

مطالعه و يادگیري، موردنظر ماست. 
2- تنوع چینش دروس در برنامه درسي روزانه براي 
مطالعه، نبايد آن قدر كم و يكنواخت باشد كه حوصله 
داوطلب از اين يكنواختي سر برود، و نبايد آن قدر متنوع 
و زياد باشد كه عماًل تمركز ذهني داوطلب را روي دروس 
مطالعه شده مخدوش و كم اثر يا بي اثر نمايد. توصیه 
در  را  متناسبي  دروس  تعداد  داوطلبان،  كه  مي شود 
برنامه درسي خود بگنجانند و براي انجام اين كار، يعني 
چینش صحیح دروس در اين برنامه، ضمن مشورت با 
افراد موفق  از ديگر  دبیران و مشاوران آموزشي خود، 
اين زمینه، مانند پذيرفته شدگان آزمون سراسري  در 
سال هاي گذشته و ... نیز كمك بخواهند و از تجربیات 

آنها در اين مورد و موارد مشابه ديگر بهره ببرند.
مفهوم  صورت  به  دروس،  مطالعه  كه  است  بهتر   -3
محور و محتوا محور باشد. در توضیح اين نكته فعاًل وارد 
جزئیات نمي شويم و تنها مي افزايیم چندان مهم نیست 
كه داوطلب چه شیوه اي را براي مطالعه دروس به منظور 
حضور موفقیت آمیز خود در آزمون سراسري در پیش 
بگیرد؛ زيرا نحوه مطالعه افراد با يكديگر، بنا به توان، 
روحیه و سلیقه هر فرد، مي تواند كامالً متفاوت باشد؛ اما 

مهم اين است كه داوطلب بتواند پس از يك يا دو يا چند 
دوره مطالعه كامل دروس و آشنايي با تست هاي مربوط 
به هر درس و آزمودن خود با آن تست ها، مطمئن باشد 
كه در مواجه شدن با سؤاالت آزمون اصلي )سراسري( 
مي تواند از پس پاسخگويي به سؤاالت هر درس، كه 
در اين آزمون از آنها طرح پرسش شده است، برآيد؛ به 
بیان ديگر، داوطلب موفق كسي است كه بتواند، پس از 
پشت سر گذاشتن يك دوره حداقل نه ماهه )از آغاز سال 
تحصیلي تا زمان برگزاري آزمون سراسري( كه به منظور 
آمادگي در كنكور طي كرده است، به سؤاالتي كه در اين 
آزمون مطرح مي شود، در حد قابل قبولي پاسخ صحیح 
دهد و نحوه طرح سؤال از مفاهیم دروس و محتواي آن، 

به هر ترتیبي كه هست، برايش مهم نباشد. 
4- از ديگر نكات قابل توجه، كه بايد داوطلبان كنكور 
آن را مّدنظر داشته باشند، طبقه بندي دروس از لحاظ 
مطالعه آنهاست. در توضیح اين نكته مي افزايیم بايد به 
دروسي كه در هر گروه آزمايشي داراي ضرايب بیشتر و 
تأثیر سرنوشت سازتري هستند، توجه ويژه كرده و نسبت 
دروس  آن  به  مربوط  اشكاالت  رفع  و  آنها  مطالعه  به 
اهتمام كافي ورزيد؛ به عنوان مثال، در گروه آزمايشي 
علوم رياضي و فني، درس هايي مثل رياضیات و فیزيك، 
حرف اول تأثیرگذاري در قبولي را در اكثر رشته هاي قابل 
توجه متعلق به اين گروه مي زنند، و در گروه آزمايشي 
و  زيست شناسي  مانند  درس هايي  نیز  تجربي  علوم 
شیمي از اهمیت ويژه اي برخوردارند و نقش مهمي در 
پذيرفته شدن داوطلبان اين گروه در بیشتر رشته هاي 
پرمتقاضي گروه ياد شده دارند؛ همچنان كه در گروه 
آزمايشي علوم انساني نیز درس هاي ديگري مانند زبان و 
ادبیات فارسي، عربي و ... از نقش برجسته و تأثیرگذاري 
در زمینه قبولي داوطلبان در اكثر رشته هاي شاخص اين 
گروه برخوردار هستند؛ پس الزم است كه در ساعات 
اختصاص داده شده به هر درس و رفع اشكال دروس، به 

اين مورد ويژه نیز توجه خاصي را مبذول كرد.
5- نكته مهم ديگري كه با آوردن آن، اين »يادداشت« 
را به پايان مي رسانیم، تمركز حواس بر دروس آزموني و 
دوري از انديشیدن درباره رشته و دانشگاه محل قبولي 
در اين ايام است؛ به عبارت ديگر، »تنها« كار مفید براي 
هر داوطلب در اين روزها، پرداختن صرف به مطالعه 
دروس و »كسب آمادگي كامل و همه جانبه براي حضور 
موفق در كنكور« است؛ به ديگر سخن، بايد در اين ايام 
اين نكته را باور داشت و به آن توجه كرد كه: آزمون 
سراسري، نزديك تر از همیشه به ماست و بسیار زودتر از 

آنچه فكر مي كنیم، فرا مي رسد!
موفق باشيد

از هم اكنون برنامه ریزي كنيد
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رئیس سازمان امور دانشجويان
 وزارت علوم اعالم كرد:

ابالغ شیوه نامه جديد جشنواره 
انتخاب دانشجوی نمونه به دانشگاه ها

معاون وزیر علوم و رئيس سازمان امور دانشجویان 
گفت: آیين نامه و شيوه نامه بازنگری شده انتخاب 
دانشجوی نمونه، به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
دانشجویان  ثبت نام  و  است  شده  ابالغ  عالی 
 ۲۰ از  نمونه،  دانشجوی  جشنواره  در  متقاضی 
مهرماه در سامانه مربوط آغاز می شود و تا ۴ آبان 

ادامه دارد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومی وزارت علوم به نقل 
از سازمان امور دانشجويان، دكتر مجتبی صديقی اظهار 
داشت: از دهه سوم مهر ماه، كلیه دانشجويان دانشگاه های 
علوم،  وزارت  تابع  پژوهشگاه های  و  غیرانتفاعی  دولتی، 
پیام نور  دانشگاه های،  همچنین  و  فناوری،  و  تحقیقات 
و فرهنگیان، كه متقاضی ثبت نام در بیست و هشتمین 
با  می توانند  هستند،  نمونه  دانشجوی  جشنواره  دوره 
مراجعه به سايت: www.portal.saorg.ir نسبت به 

ثبت نام در اين جشنواره اقدام نمايند.
وی افزود: جشنواره سال 1398، بیست و هشتمین دوره 
اساس  بر  و  است  اين جشنواره  متقاضیان  میان  رقابت 
زمان بندی های پیش بینی شده، در هفته سوم مهر ماه 
آغاز مي شود و در پايان همین سال با برگزاری مراسم 

تجلیل از برگزيدگان، به پايان می رسد.
كلیه  گذشته،  سال های  همانند  گفت:  صديقی  دكتر 
داوری  و  دانشگاهی  داوری  مرحله  و  ثبت نام  مراحل 
می پذيرد  انجام  الكترونیكی  سامانه  در  كشوری  مرحله 
و فرآيند داوری جشنواره دانشجوی نمونه، در دو مرحله 

دانشگاهی و كشوری صورت می گیرد.
رئیس سازمان امور دانشجويان گفت: در مرحله نخست 
انتخاب دانشجويان نمونه، دانشجويان متقاضی در سطح 
دانشگاه به رقابت می پردازند و آن دسته از دانشجويانی 
كه برترين امتیازات را بر اساس آيین نامه و صرف نظر از 
حد نصاب  های آن كسب نموده اند، به عنوان برگزيدگان 
آن  و  می گیرند،  قرار  دانشگاه  تقدير  مورد  دانشگاهی، 
تعداد از متقاضیان كه شرايط معرفی به مرحله دوم را 

كسب نموده اند، به دبیرخانه مركزی معرفی می شوند.
در  نمونه،  دانشجوی  جشنواره  دوم  مرحله  افزود:  وی 
سطح دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
در پنج گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پايه، 
انجام  مختلف  مقاطع  در  هنر  دامپزشكی،  و  كشاورزی 
ارزيابی داوران كشوری، در نهايت،  از  می شود كه پس 

دانشجويان نمونه كشوری انتخاب و معرفی می شوند.
دكتر صديقی اظهار داشت: در سال 9۷ ثبت درخواست 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشگاه های  دانشجويان 
فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در 
سامانه های مجزا صورت پذيرفت و كلیه متقاضیان در 
وزارت علوم، درخواست خود را در سامانه »سجاد« در 
بخش دانشجوی نمونه تكمیل نمودند كه در نهايت، پس 
از طی مراحل دانشگاهی و كشوری 2۷ نفر برگزيدگان 
رياست جمهوری  اول  معاون  با حضور  مرحله كشوری 

مورد تقدير قرار گرفتند.
در خصوص  گرفته  صورت  اقدامات  از  يكی  افزود:  وی 
سال  در  كه  است  اين  نمونه  دانشجوی  جشنواره 
برگزاری مراسم، طی  اتمام جشنواره و  از  بعد  گذشته، 
هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی و آسیب شناسی جشنواره طی شش دوره 
گذشته )از سال 92 الی 9۷( و با توجه به بررسی های 
به  جشنواره  سیاست گذاری  شورای  گرفته،  صورت 
آيین نامه  در  اصالحات  از  برخی  كه  رسید  نتیجه  اين 
جشنواره الزامی است، و به همین دلیل، تیم تحقیقاتی 
در اين راستا تشكیل شد و آيین نامه و شیوه نامه مورد 
بررسی و اصالحات قرار گرفت و هم اكنون اين آيین نامه 
با امضاء دو وزارتخانه به كلیه دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالی دولتی و غیردولتی ابالغ شده است.
رئیس سازمان امور دانشجويان تأكید كرد: متقاضیان در 
سال جديد، بايد، عالوه بر بخش های آموزش، پژوهش 
ارزيابی  و فرهنگی، در بخش فناوری نیز خود را مورد 
قرار دهند، و يكی از مهم ترين تغییرات آيین نامه، اضافه 
است؛  افزوده  نمرات  در  تغییرات  و  بخش  اين  شدن 
شركت  منظور  به  تحصیلی  سنوات  به  توجه  همچنین 
از  نامه جديد است و برخی  از شروط آيین  در رقابت، 
تغییرات فرعی نیز در اين آيین نامه صورت گرفته است.

به  تغییراتی  نیز  جشنواره  شیوه نامه  كه  است  گفتنی 
متقاضیان  كلیه  كه  است  الزم  و  است  داشته  دنبال 
آيین نامه  دقیق  مطالعه  ضمن   98 سال  جشنواره  در 
در  خود  درخواست  ثبت  به  نسبت  جديد،  شیوه نامه  و 
 www.portal.saorg.ir به آدرس:  سامانه »سجاد« 

در تاريخ ذكر شده اقدام نمايند.

از 20 مهر آغاز مي شود:

ثبت نام دانشجوی نمونه 
دانشگاه پیام نور

از  پيام نور،  دانشگاه  دانشجویان  امور  کل  مدیر 
آغاز ثبت نام بيست و هشتمين جشنواره سراسری 
دانشجوی نمونه کشوری از ۲۰ مهر لغایت ۴ آبان 

ماه سال جاری خبر داد.
دكتر مجید صفاری نیا گفت: جشنواره دانشجوی نمونه، 
با هدف الگوسازی از دانشجويان نمونه، ترويج فرهنگ 
فعالیت های  انگیزه  ارتقاء  پژوهش گری،  و  علم آموزی 
دانشجويان  تشويق  دانشجويان،  در  فرهنگی  و  علمی 
در  شخصیتشان  متعدد  ابعاد  همزمان  پرورش  به 
هدايت  و  اخالقی  و  فرهنگی  پژوهش،  آموزش،  حوزه 
دانشجويان برتر به سوي تولید محصوالت متنوع علمی 

پژوهشی )مقاالت، تألیف كتب، طرح های پژوهشی و ...( 
برگزار می شود.

خوب  بسیار  پتانسیل  به  توجه  با  كرد:  تأكید  وی  
آموزشی،  های  حوزه  در  پیام نور  دانشگاه  دانشجويان 
پژوهشی، فناوری، فرهنگی و ورزشی، از مسؤوالن مراكز 
اجرای  خصوص  در  كه  می شود  درخواست  واحدها  و 
درخور اين جشنواره در سطح مراكز و واحدها، اطالع رسانی 

به موقع و مناسب انجام شود.
مدير كل امور دانشجويان دانشگاه پیام نور تصريح كرد: 
دانشجوياني كه در مقطع كارشناسی دارای معدل 16، 
معدل  داراي  دكتری  و  كارشناسی ارشد  مقاطع  در  و 
ماه سال جاری  آبان  لغايت 4  از 2۰ مهر  1۷ هستند، 
 http://portal.saorg.ir :می توانند با مراجعه به سايت

براي ثبت نام در اين جشنواره اقدام كنند.
دكتر مجید صفاری نیا افزود: داوری اين جشنواره در آذر 
ماه انجام مي شود و مراسم تقدير از برگزيدگان جشنواره 
نیمه  در  رئیس جمهور،  با حضور  نیز  نمونه  دانشجوی 

اول بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 
پیام نور   دانشگاه  دانشجويان  كه  است  يادآوري  به  الزم 
شماره:  با  بیشتر،  اطالعات  كسب  براي  توانند  می 

22485299 تماس حاصل كنند.

تا 10 مهر ادامه دارد:

 EPT ثبت نام آزمون
مهرماه دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه   ۹۸ آزمون EPT مهرماه   ثبت نام 
شده  آغاز  مهرماه  اول  دوشنبه  روز  از  اسالمی، 
است و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۰ مهر ادامه 

خواهد داشت.
ثبت نام آزمون EPT مهرماه 98 دانشگاه آزاد اسالمی، 
از روز دوشنبه اول مهرماه آغاز شده است و تا ساعت 24 

روز چهارشنبه 1۰ مهر ادامه خواهد داشت.
آزمون ياد شده، در روز جمعه 19 مهر ماه 98 به طور 
مشهد،  تبريز،  شیراز،  تهران،  شهرهای:  در  همزمان 
برگزار  رشت  و  ساری  كرمانشاه،  كرج،  اهواز،  اصفهان، 
خواهد شد. ضمناً زمان دريافت كارت ورود به جلسه اين 

آزمون نیز از روز چهارشنبه 1۷ مهر ماه است.
دكتری  دانشجويان  تمامی  كه  است  يادآوري  به  الزم 
صورت  در  می توانند،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تخصصی 
تمايل، با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش به 
نشانی: english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام در 
اين آزمون اقدام كنند و همچنین از منابع و بودجه بندی 

سؤاالت آن آگاهی يابند.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، ضمن عرض تبريك و تهنیت به خواهران 

و برادران عزيزي كه در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه،  

و  غیرانتفاعي  مؤسسات  و  خودگردان  پرديس  دانشگاه  پیام نور،  نوبت  دوم  )شبانه(، 

آزمون سراسري سال  تحصیلي  اعمال سوابق  با  پذيرش صرفاً  مرحله  در  غیردولتي 

با در دست  بايد  به اطالع مي رساند كه كلیه پذيرفته شدگان  قرار گرفته اند،   1398

داشتن مدارك الزم )مدارك مندرج در اطالعیه مورخ 1398/6/23 اين سازمان، كه 

از روزهاي سه شنبه مورخ  قرار دارد( در يكي  لینك آن در سايت سازمان سنجش 

مراجعه  خود  قبولي  محل  مؤسسه  يا  دانشگاه  به   98/۷/1۰ چهارشنبه  يا   98/۷/9

نمايند.

ابتدا، براي اطالع از نحوه ثبت نام، تاريخ ثبت نام و مدارك الزم،  پذيرفته شدگان در 

عالوه بر مدارك مندرج در اطالعیه مورخ 98/۰6/23 ضرورت دارد كه ابتدا به پایگاه 

اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. 

بديهي است در صورتي كه دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، برنامه زماني مشخصي را 

براي ثبت نام در سايت خود درج ننموده باشد، پذيرفته شدگان اين قبیل مؤسسات 

الزم است كه مطابق روزهاي تعیین شده، براي ثبت نام به محل قبولي مراجعه نمايند. 

بديهي است كه عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف 

قطعي از تحصیل آنها تلقي خواهد شد.

تذكرات مهم:

1-  داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصیلي با آزمون يكي از 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي پذيرش 

صرفاً با اعمال سوابق تحصیلي قرار گرفته اند، توجه داشته باشند كه منحصراً مي توانند 

در يكي از كد رشته محل هاي قبولي ثبت نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت نام در 

با آنها رفتار خواهد  هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر اين صورت، مطابق ضوابط 

شد. بديهي است كه ثبت نام در يكي از كد رشته محل ها، به منزله انصراف از كدرشتة 

ديگر است.

2-  كلیه پذيرفته شدگان بايد حداكثر تا تاريخ 98/۰6/31 داراي مدرك ديپلم نظام  

قديم آموزش متوسطه، پیش دانشگاهي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، 

ديپلم نظام آموزشي جديد )نظام آموزشي 3-3-6( يا مدرك  كارداني )فوق  ديپلم( 

باشند. بديهي است كه در غیر اين صورت، مجاز به ثبت نام نخواهند بود.

3-  كلیه پذيرفته شدگان دوره روزانه، خواه در رشته قبولي ثبت نام نمايند يا ننمايند، 

حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري 

سال ۱3۹۹ به منظور انتخاب رشته هاي دوره روزانه نخواهند بود.

4- كلیه پذيرفته شدگان بايد در زمان مقرر، براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود 

مراجعه نمايند. بديهي است كه عدم ثبت نام در زمان مقرر، به منزله انصراف قطعي از 

تحصیل آنان تلقي خواهد شد. 

داوطلبان گرامي مي توانند، در صورت داشتن سؤال، با شماره تلفن: ۴۲۱63-

۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي 

مختلف تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي در مرحله پذيرش صرفًا با 

اعمال سوابق تحصیلي آزمون سراسري 

سال 1398 )رشته هاي بدون آزمون(
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 بدين  وسیله به اطالع كلیة متقاضیان ثبت  نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 

قانون  اساس  بر  در سال 1399  دانشجو  پذيرش  كه  )Ph.D( سال 1399 می رساند 

مراكز  و  دانشگاه ها  در  تكمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذيرش  و  »سنجش 

آموزش عالی« مصوب 18 اسفند 94 مجلس شورای اسالمی و آيین  نامة اجرايی مربوط 

و مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصیالت تكمیلی« به  شرح 

ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه متقاضیان ورود به دورة دكتری دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در رشته های مصوب 

و  )Ph.D( ثبت نام  دكتری  دوره های  ورودی  آزمون  در  عالی،  آموزش  گسترش  دفتر 

شركت نمايند. الزم به ذكر است كه پذيرش بر اساس قانون مذكور و مطابق اين اطالعیه 

و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت  نام 

متعاقباً از سوي اين سازمان منتشر می شود(، صورت خواهد گرفت.

بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتری )Ph.D( بر حسب هر يك 

از شیوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زير انجام می شود:

1- دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذيرش برای ورود به دورة دكتری 

آموزشیـ  پژوهشی بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:

1-1- آزمون متمركز )5۰ درصد(.

1-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.

1-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای دورة دكتری ناپیوسته پژوهش 

محور، بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمركز )3۰ درصد(.

2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.

2-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.

2-4- تهیة طرح واره )2۰ درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمركز( از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، و امتیاز 

مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، و مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.

دوره های  در  دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  براساس   -3

تحصیالت تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D(  سال 1399 به شرح 

زیر خواهد بود :

3-1- آزمون زبان با ضريب )1(.

3-2- آزمون استعداد تحصیلی با ضريب )1(.

3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی يا كارشناسی  ارشد با ضريب )4(.سنجش و 

پذيرش براي تمام دوره هاي شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، پرديس هاي خودگردان، 

پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی، بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت.

 

4- ساير شرايط و ضوابط

4-1- تمامی دانشجويان و فارغ  التحصیالن مقطع كارشناسی  ارشد و دكتری حرفه ای 

می توانند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، كه در دفترچه 

راهنما درج خواهد شد، در اين آزمون ورودی ثبت نام و شركت نمايند.

4ـ  2ـ  دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسي ارشد، در صورتي كه مشمول آيین نامه شمارة 

2/۷۷633 مورخ 28 مرداد 92 كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در اين آزمون شركت كنند.  

4-3- مؤسسات، برای پذيرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 

آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريور ماه همان سال )1399( فارغ  التحصیل شوند.

4-4- پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 1398، چه در دانشگاه محل قبولی 

ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1399 را نداشته 

و يك سال محروم از آزمون خواهند شد.

4-5- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون ورودی 

دكتری نیمه  متمركز سال 1399 درج خواهد شد.

ضمناً داوطلبان آزمون دكتري مي توانند براي اطالع از جداول رشته ها و مواد امتحاني 

آزمون ورودي دوره هاي دكتري )Ph.D( 1399 به سايت سازمان سنجش به نشاني: 

www.sanjesh.org مراجعه كنند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیة سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

جداول رشتـه ها و مواد امتحانی
 آزمــون ورودی دوره های  
دكــتری )Ph.D( سال 1399
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعیین كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصیلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اكنون يكی از عوامل مهم تعیین كننده 

كیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  كشور،  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
آمادگی  برای  آزمايشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بیش 
دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصیلی 98-99 اقدام به طراحی آزمون های 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
كه امتحانات نهايی را در پیش دارند نموده است. اين آزمون ها، با ماهیتی جديد از 
نیاز موجود در  به  نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگويی 
اين زمینه است كه امید است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه و 

همچنین مشاوران و دست اندركاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمايشی سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی های زير است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی، كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات نیمسال اول و پايانی سال يازدهم، زمینه آشنايی و مهارت اين عزيزان را 
برای پاسخگويی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نمايد؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه كارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
كه  دبیرستان هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال يازدهم خود را به  صورت گروهی در اين آزمون ها شركت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است: 

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
اين آزمون ها در 3 فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.

فاز اول، آزمون های تابستانه است كه در سه نوبت و در ماه  های تیر، مرداد و شهريور 
98 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب 

كتاب های درسی پاية دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است كه در شش نوبت 
پايان اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزيابی  و  يازدهم  پاية  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در اين میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر 
گرفته  شده است كه در پايان امتحانات نیمسال اول، در تاريخ 1398/1۰/2۷ برگزار 
امتحانات  از  اول است كه پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشريحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی،  نیمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزينه ای  پرسش های 

سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت در ماه های فروردين و ارديبهشت 
برگزار خواهد شد. هدف اين آزمون ها، آشنايی كامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزينه ای 

همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 است.
به طوری   برگزار می شود؛  منابع درسی  تقسیم بندی  اساس  بر  آزمون های مرحله ای 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكید كه بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر يك از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، كارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان، بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه ها، از میزان آمادگی خود در 
هر مرحله از آزمون آگاهی يافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نیز با شركت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهايی سال 1399 كسب  نمايند.

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي آزمايشی سنجش:
سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  به جلسه  كارت ورود 
اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  كشور، 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  پرينت كارت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  به سايت  مراجعه  با  داوطلبان، 

جلسه خود اقدام می نمايند.
یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان  بعدازظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

 آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهــم

ويژه دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسیم 
برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  اين  كه  محاسبه می شود،   بر مجموع كل ضرايب 

دانش آموز در ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضیان بیش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
میسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفیف بیشتری بهره مند گردند، 
و در اين جهت برای سال تحصیلی 98-99 شیوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از يك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كلیه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.
جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نیز فراهم 
آزمايشی  بتوانند آزمون های  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
سنجِش يازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام 
نمايند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يك 

نوبت آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  که  می شود  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذكر است كه دانش آموزان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
نوبت آزمون   2 آزمون )6 مرحله آزمون مرحله ای +  نوبت   8 در  يكجا  ثبت نام 

جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفیف ويژه 280/000 ريالی، متوسط 
شهريه هر آزمون 390/000 ريال و مجموعاً 120/000 /3 ريال است.

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

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
آزمايشی  آزمون هاي  در  شركت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اينترنتی:  پرداخت 
سنجش در سراسر كشور مي توانند، با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب 
و مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و 

كد رهگیري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهايی دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضیان، بعد از خريد كارت اعتباری 
)دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی را دريافت نمايند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 42966-

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 16:۰۰.

براي سهولت  مايل هستند  كه  دبیرستان هايی  از طريق مدارس:  ثبت نام گروهی 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند بعد  ثبت نام به صورت يكجا 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰ با 

شماره تلفن های: 88844۷91 الی 88844۷93 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

1- ثبت نام كلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله 
انجام مي گردد و توصیه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفیف در شهريه 

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراكز  داوطلبان،  و همچنین  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری 1۰5 سنايی، پالك 3۰، تلفن : 88321455 

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمايند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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بیشتر ما در اكثر اهداف و كارهايی كه در نظر داريم به آنها برسیم يا انجام دهیم، اهل 
برنامه ريزی هستیم. ممكن است كه اين برنامه ريزی، برای رفتن به مسافرت، مراسم 
عروسی، مهمانی يا رسیدن به يك هدف ويژه باشد. اگر تا به حال برای هر يك از اين 
مسائل برنامه ريزی كرده باشید، می دانید كه چه كارهای زيادی را بايد انجام دهید، 
چه مراحلی را بايد برای رسیدن به نتیجه دلخواه طی كرده و چه ريزه كاری هايی را 
بايد رعايت كنید. در تعريف برنامه ريزی بايد گفت: برنامه ريزي، ايجاد يك طرح منظم 
و منسجم برای انجام امور در زمان تعیین شده و مشخص است. همگان از اهمیت 
اتفاقات مهم زندگی مطلعند، اما با اين  همه، برخی از  برنامه ريزی برای رويدادها و 
اين برنامه ريزی ها، منجر به شكست می شود؛ به همین دلیل، گفته می شود كه مردم 
اغلب برنامه ريزی نمی كنند كه شكست بخورند، بلكه در برنامه ريزی كردن شكست 
می خورند! كنكور نیز يكی از بزرگترين و مهم ترين اتفاقات زندگی هر فردی است؛ 
زيرا بیشتر افراد از اين طريق، مسیر و آينده زندگی، به خصوص شغل خود را انتخاب 
با اهمیت  می كنند. به خاطر اهمیت كنكور، در اين مقاله سعی می كنیم تا شما را 

برنامه ريزی برای آمادگي و مطالعه منابع كنكور و نحوه اين برنامه ريزی آشنا كنیم. 
در هر كاری كه می خواهید انجام دهید، عماًل سه راه پیِش روی شماست: يا خودتان 
سبب روی دادن اتفاقات زندگی شويد، يا كناری بايستید و روی دادن آن اتفاقات را 
نظاره گر باشید و يا از نحوه اتفاق افتادن آنها گیج و مبهوت بمانید. اگر می خواهید 
كه هماهنگ و مطابق با امیال و اهداف خود زندگی كنید، بايد در شمار آن گروه از 
افرادی باشید كه خود، سبب پیش آمدن رويدادها و چگونه روی دادن آن اتفاقات 
برنامه ريزی، را سنجیده و درست  اين  برنامه ريزی كنید و  بنابراين، حتماً  می شوند؛ 
بپوشانید.  بوده است، جامه عمل  نظرتان  مّد  برنامه ريزی  آنچه در  به  و  انجام دهید 
قبل از اينكه درباره نحوه برنامه ريزی برای كنكور، مطالبی بگويیم، بايد درباره اهمیت 

برنامه ريزی مطالبي را عنوان كنیم:
 1- يك زندگی برنامه ريزی شده، از اتالف وقت تان جلوگیری می كند و به شما جهت 
می دهد. برنامه ريزی اين فرصت را در اختیارتان قرار می دهد كه بدانید به كجا قرار 
است برويد و چطور بايد به آنجا برويد؛ زيرا در غیر اين صورت، وقت خود را صرفاً برای 

انجام كارهايی بیهوده تلف خواهید كرد.
2- برنامه زندگی، مراحل رسیدن به اهدافتان را به شما نشان خواهد داد. چنانچه 
تاكنون اهدافتان برای شما غیرممكن و دست نیافتنی شده است، شايد به اين دلیل 
بوده است كه شما در زندگي روزمره تان، هیچ طرح و برنامه ای را برای رسیدن به آنها 

پیش بیني نكرده ايد.
ديگران  كه  بدهید  اجازه  يا  كنید  واگذار  اقبال  و  شانس  به  را  زندگی تان  اگر   -3  
زندگی  يك  شد.  خواهید  دلسرد  و  ناامید  بی ترديد  كنند،  كنترل  را  زندگی تان 

برنامه ريزی شده، كنترل زندگی را در دستان شما قرار می دهد.
4- يك زندگی برنامه ريزی شده، به شما آرامش می دهد و باعث می شود تا هر كاری 
كه می كنید، طبق برآورد قبلی شما از وقت و توانايی تان باشد. با بي برنامگي، دچار 

اينكه كار  بدون  داد؛  ازدست خواهید  را  وقتتان  و  گیجی و سردرگمی خواهید شد 
مفیدی در راستای هدف خود انجام داده باشید.

5- يك زندگی برنامه ريزی شده، به شما هدف می بخشد. وقتی تصمیم می گیريد كه 
از روی برنامه زندگی كنید، يعنی قصد داريد كه هدفمند زندگی كنید و ديگر، مثل 

گذشته، زندگی كردنتان، بی هدف نیست.
6- شور و اشتیاق، حاصل يك زندگی برنامه ريزی شده است. وقتی هدفی پیِش روی 

خود داشته باشید، با شور و اشتیاق بیشتر زندگی می كنید.
۷- يك زندگی برنامه ريزی شده، به شما قدرت می دهد. برنامه ريزی و هدفمند بودن 
در زندگی، سبب می شود به همان شیوه ای كه دوست داريد، زندگی كنید؛ با حداقل 

نیاز به ديگران!
8- زمانی كه فرد اقدام به تهیه يك برنامه تحصیلی برای خود می كند، توجه بیشتری 
به اهداف برنامه اش مبذول می دارد، و انجام اين كار كمك می كند تا شناخت بیشتری 
از اهداف خود پیدا كند و آنها را دسته بندی كند و اهداف طوالنی مدت و كوتاه مدت 

خويش را تشخیص دهد و هیچ يك را فدای ديگری نكند.
9- استفاده از يك برنامه ريزی استاندارد، همراه با اصول صحیح، به فرد كمك خواهد 
كرد تا انرژی و توان خود را بیهوده به هدر ندهد. در اين نوع برنامه ريزی  ها، عمدتاً 
روش  های مفیدی مورد استفاده قرار می گیرند كه موجب خواهند شد تا فرد بیشترين 

استفاده را از توان ذهنی خود بكند و از اتالف آن جلوگیری كند. 
     حاال كه از اهمیت برنامه ريزی در تمام مراحل زندگی تان آگاه شديد، اگر تا االن 
بدون برنامه خاصی برای كنكور درس می خوانديد يا برنامه ريزی كرده ايد و احساس 
می كنید كه برنامه شما، ضعف هايی دارد، به ادامه مطلب با دقت توجه كنید و در گام 
اول بدانید كه برای موفقیت در كنكور هم بايد اهداف دقیق و روشنی داشته باشید. 
اين مسأله در برنامه ريزی تحصیلی، حائز اهمیت فراوان تری است. برای خود روشن 

كنید كه اهداف بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت شما كدام ها هستند؛ مثاًل:
الف- هدف بلند مدت: قبولی در رشته دندان پزشكی در سال آينده.

ب- هدف میان مدت: مطالعه تمام دروس و مرور آنها تا پايان ارديبهشت ماه سال 
آينده.

ج- هدف كوتاه مدت: مطالعه فالن دروس در اين ماه يا در اين هفته.
بايد در  برای كنكور، اهداف خودتان را مشخص كرديد،  اولین قدم  به عنوان  وقتی 
ادامه راه به اين نكته توجه داشته باشید كه در برنامه ريزی، اصلی ترين نقش بر عهده 
داوطلب است. شما داوطلب گرامی بايد به اين نكته توجه داشته باشید كه هیچ كس 
نمی تواند به خوبی و با دقت، مثل خودتان شما را بشناسد و برای شما برنامه ريزی 
كند. متأسفانه بیشتر داوطلبان، وقتی تصمیم می گیرند كه با برنامه درس بخوانند، 
به مشاوران نا آزموده و ناآگاه مراجعه كرده و از آنان می خواهند تا برای موفقیت در 
كنكور، برنامه ای را برای آنان تدوين كنند. در اينجا اولین قدم اشتباه يك داوطلب 
كنكور برداشته می شود؛ زيرا شما داوطلبان به اين نكته توجه نداريد كه اوالً هیچ كس 

مطالعه منابع  و آمادگي  در آزمون سراسري  را

با يک برنامه ريزي مطلوب آغاز كنید
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به اندازة خودتان دلسوز و نگران سرنوشت شما نیست، و اگر مشاور ناآگاهی اين كار را 
برايتان انجام داد، بیشتر به فكر منفعت و كسب درآمد خود است. خیلی از مشاوران 
كم اطالع، برای تمام افراد از قبل يك نسخه برنامه آماده شده در دست دارند كه 
شبیه به هم است و به هر نفر، يك برگه از اين نسخه ها را می دهند؛ اما اين كار صحیح 
نیست؛ زيرا افراد تفاوت های زيادی با هم دارند؛ مثاًل داوطلبی در درس رياضی قوی 
است، و در مقايسه با داوطلب ديگر در همین درس بايد وقت كمتری را برای فراگیري 
اين درس بگذارد؛ درحالی كه همین داوطلب برای مطالعه درس زيست شناسی، به 
زمان بیشتری الزم دارد؛ پس، دادن يك برنامه برای همه داوطلبان، اصاًل با اصول يك 
برنامه ريزی صحیح مطابقت نمی كند. ثانیاً هیچ كس به اندازة شما از جزئیات كارتان 
آگاه نیست و ويژگی های شما را هیچ فرد ديگري مثل خودتان نمی شناسد؛ پس اين 

شما  هستید كه می توانید به خوبی و با دقت، برای خودتان برنامه ريزی كنید. 
شكايت  آن  از  داوطلبان  از  بسیاری  كه  برنامه ريزی،  در  مهم  مشكالت  از  يكی     
می كنند، اين است كه برنامه تدوين شده پس از مدتی ديگر عماًل اجرا نمی شود و 

داوطلب با احساس سرخوردگی و اين حس كه از برنامه عقب مانده 
است، دوباره با حالت بی نظم و گسسته شروع به مطالعه می كند و 
به اين ترتیب نمی تواند از زمان باقی مانده، بهترين استفاده را ببرد. 
زمانی كه برنامه ما در يك روز به خاطر بروز حوادث يا انجام كارهای 
پیش بینی نشده، اجرا نشود، به ناچار برای همیشه روی كاغذ باقی 
از  درسی  برنامه  نشدن  اجرا  باعث  كه  عواملی  مهم ترين  می ماند. 
سوي دانش آموزان می شود، اين است كه آنان برنامه های خود را به 
صورت ساعتی يا روزانه تنظیم می كنند و واحد زمانی برنامه ريزی را 
ساعت به ساعت يا روز به روز در نظر می گیرند. اين گونه برنامه ها، 
اشتباهاتی دارند؛ چرا كه در زندگی روزانه ما، اتفاقات غیر منتظره 
زيادی به وجود می آيند كه باعث می شوند ما نتوانیم در يك روز 
مطالعه  را  نظرمان  مورد  درس  مشخص،  ساعت  يك  در  يا  خاص 
كنیم؛ به همین خاطر و برای جلوگیری از به هم ريختن بیش از 
برنامه ريزی، همچنان  در  نقش شما  اينكه  منظور  به  و  برنامه  حد 
حفظ شود و شما بتوانید دروسی را كه به خاطر بروز اتفاقات خاص 
موفق به مطالعه آن نشديد، به بهترين شكلی در برنامه هفتگی خود 
دوباره لحاظ كنید، بايد از يك برنامه هفتگی استفاده كنید. برنامه 
يك هفته ای، مناسب ترين و بهترين برنامه در اين زمینه است؛ زيرا 
انعطاف اين برنامه باعث می شود تا اگر شما به خاطر پیش آمدن 
باقی  بخوانید، در مدت  نتوانید درس   ... و  بیماری  مانند  اتفاقاتی 

مانده، در يك هفته درس های مطالعه نشده را به ترتیب اهمیت 
در برنامه قرار دهید و به خاطر وقتی كه از دست مي دهید، 

ترتیب  اين  به  كنید.  حذف  را  مهم  كمتر  درس های 
می توانیم ضعف ها و قوت های روزهای قبل را جبران 

كنیم؛ به طور مثال، شما در برنامه ريزی خود، سه 
برای  را  روز سه شنبه  از ظهر  بعد  از  ساعت 

مطالعه درس زيست شناسی گذاشته و به 
خاطر پیش آمدن مشكلی نتوانسته ايد 
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در اين ساعت مطالعه كنید. اگر احساس كرديد كه می توانید با مطالعه بیشتر اين 
درس در هفته آينده، كسری اين هفته را جبران كنید، نیازی به تغییر در برنامه اين 
هفته نیست، اما اگر حتماً اين مبحث زيست شناسي بايد در هفته جاری مطالعه شود، 
پس شما بايد يكی از درس های كم اهمیت تر را از سه روز هفته جاری برداشته و به 

جای آن، مبحث مورد نظر زيست شناسی را مطالعه كنید. 
      از مزاياي داشتن برنامه هفتگی اين است كه هنگامی كه ساعات مطالعه دروسی 
مختلف را در طول هفته جمع آوری می كنید، تازه متوجه می شويد كه آيا درسی را 
بیش از اندازه الزم مطالعه كرده ايد يا نه، و در مقابل، زمانی كه كار خود را به صورت 
روزانه بررسی می كنید، متوجه يكجانبه گری ها و اشكاالت كلی كارتان نمی شويد؛ اما 
وقتی عملكرد خود را در طول هفته بررسی می كنید، تا حدود زيادی تعادل و عدم 
تعادل كارهايتان برايتان مشخص می شود. شما در برنامه ريزی می توانید هر درسی 
را به طور متعادل و به اندازه اهمیت همان درس مطالعه نمايید و با توجه به نقاط 
قوت و ضعفتان در آن درس و اهمیتی كه در كنكور دارد، ساعت مطالعه آن درس 

را تنظیم كنید.
استخراج  و  اصلی طراحی  منبع  تنها  دبیرستان،  دوره  كتاب های  كه  آنجايی  از      
تست های كنكور هستند، بدين ترتیب در برنامه ريزی درسی خود، حتماً به تغییرات 
كتاب های درسی، كه تقريباً هر ساله در آموزش و پرورش صورت می گیرد و بخشی 
از كتب درسی حذف يا اضافه می شود، نیز توجه داشته باشید و زمان دقیقی را برای 
تعیین كنید كه مطالعه چه  مثاًل  كوتاه مدت خود تعیین كنید؛  اهداف  از  هر يك 
دروسی را در چه مدت زمانی به اتمام خواهید رساند؛ به عنوان مثال، با توجه به نقاط 
قوت و ضعف خود، بايد بدانید كه: شما در درس شیمی چقدر توانمند هستید؟ اين 
درس چقدر در زير گروه آزمايشي انتخابی شما مهم است؟ چند ساعت در هفته بايد 
به مطالعه اين درس اختصاص دهید؟ با اين برنامه ريزی، چند ماه بعد می توانید اين 

درس را به طور كامل خوانده و سپس آن را مرور كنید؟ و ....
داوطلبان عزيز! بايد توجه داشته باشید كه يك برنامه خوب، برنامه ای است كه در 
آن، مطالعه دروس به صورت موازی انجام گیرد. برخی از افراد از شیوه مطالعه تك 
درس استفاده می كنند؛ مثاًل يك هفته برای مطالعه درس فیزيك، هفته ديگر براي 

درس شیمي، و ...؛ اما الزم است بدانید كه به كارگیري اين شیوه موجب خستگی 
ذهنی و كاهش بازده يادگیری در آنها می شود. توصیه می گردد كه به جای استفاده 
از روش تك درس از شیوه موازی استفاده كنید؛ به اين ترتیب كه دو يا سه درس 
را برای مدت زمان معین انتخاب و مطالعه كنید؛ به اين صورت، خواهید توانست از 
بروز خستگی ذهنی خود جلوگیری كنید. هر چقدر تنوع در زمان بندی مطالعه اين 
دروس بیشتر باشد، به همان اندازه از بروز خستگی ذهنی بیشتر جلوگیری خواهد 

شد. 

به برنامه های زير با تنوع های متفاوت توجه كنید:
    مطالعه درس فیزيك، شیمی، ادبیات در يك هفته شامل دو روز اول فیزيك، دو 
روز دوم شیمی، دو روز سوم ادبیات، مطالعه درس فیزيك، شیمی، ادبیات در يك 
هفته شامل صبح: فیزيك، ظهر: شیمی، عصر: ادبیات. توجه كنید كه برنامه دوم، از 
لحاظ تنوع، مناسب تر از برنامه اول است؛ چون در يك روز، سه درس مورد مطالعه 
قرار می گیرد؛ در حالی كه در روش اول، هر دو روز يك درس، احتمال بیشتری دارد 
كه موجب خستگی ذهنی تان شود؛ البته، همان گونه كه در باال اشاره كرديم، از آنجايی 
كه خصايص فردی شما و عاداتی كه در مطالعه داريد، نقش مهمی در برنامه ريزی 
در  دروس  چیدمان  از  شیوه ای  چه  با  كه  برسید  نتیجه  اين  به  بايد  خودتان  دارد، 

برنامه ريزی راحت تر هستید و سپس آن شیوه را به كار بنديد.
     احتماالً بعد از مطالعه اين مطالب، اين سؤال برای شما پیش می آيد كه برنامه ريزی 
برای طول سال تحصیلی چگونه است. بايد توجه داشته باشید كه برنامه ريزی برای 
طول سال تحصیلی، اندك تفاوت هايی با ساير برنامه ريزی های تحصیلی، مثاًل آمادگی 
برای كنكور، دارد؛ به اين صورت كه در برنامه ريزی براي طول سال تحصیلي، اهداف 
شما با اهداف مدرسه در هم می آمیزد و شما برای برنامه ريزی درسی خود تا حدی از 
برنامه ريزی مدرسه تبعیت می كنید؛ با اين حال، شما در كنار اهداف برنامه ريزی شده، 
كه مدارس برای شما تعیین می كند در چه روزی به مطالعه كدام دروس بپردازيد، 
بايد اهداف خود را در راستای همان دروس تنظیم كنید و ساير اصول برنامه ريزی را 

نیز رعايت كنید.

 استفاده از يک برنامه ريزی استاندارد، همراه با اصول صحیح ، به فرد كمک خواهد كرد تا انرژی و توان خود 

را بیهوده به هدر ندهد . در اين نوع برنامه ريزی  ها، عمدتاً روش  های مفیدی مورد استفاده قرار می گیرند كه 

موجب خواهند شد تا فرد بیشترين استفاده را از توان ذهنی خود بکند و از اتالف آن جلوگیری كند . 

در برنامه ريزی ، اصلی ترين نقش بر عهده داوطلب است. شما داوطلب گرامی بايد به اين نکته توجه داشته 

باشید كه هیچ كس نمی تواند به خوبی و با دقت، مثل خودتان شما را بشناسد و برای شما برنامه ريزی كند  
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در  چون  كنید؛  رعايت  را  تنوع  و  دروس  میان  تناسب  حتماً  برنامه ريزی،  در      
های  درس  انتخاب  مثال،  طور  به  است؛  مهمی  مسأله  تنوع،  و  زمینه، تناسب  اين 
فیزيك، شیمی، رياضی در يك مدت زمان مشترك، كارآيی خوبی نخواهد داشت؛ 
زيرا شیوه مطالعه اين دروس به يكديگر نزديك است و خستگی بیشتری برايتان به 
همراه خواهد داشت، و گذشته از اين، همه آنها با انواع فرمول ها سر و كار دارند و 
از چنین  بنابراين، بهتر است كه  اين موضوع، تداخل مطالب را پیش خواهد آورد؛ 
تركیبی استفاده كنید: شیمی، ادبیات، فیزيك؛ يا اگر از شیوه ديگري براي خواندن 
دروس با يكديگر استفاده می كنید، كه بهتر نیز هست، از اين تركیب استفاده كنید: 
شیمی و ادبیات، فیزيك و بینش، رياضی و زيست شناسی. باز هم تأكید می كنیم كه 
توانايی ها و  اساس  بر  بايد  انتخاب می كنید،  براي مطالعه  برنامه ريزی و دروسی كه 

خصايص شما باشد.
    گنجاندن زمان استراحت را در برنامه ريزی خود فراموش نكنید. در مطالعه، بايد، 
عالوه بر استراحتی كه هر چهل و پنج دقیقه يك بار و به مدت يك ربع برای خودتان 
در نظر می گیريد، هر چند ساعت يك بار، مدت زمان طوالنی تری را برای استراحت 
)مثاًل نیم ساعت تا چهل و پنج دقیقه( در نظر بگیريد و استراحت طوالنی تری را 
برای پايان هر مقطع زمانی )مثاًل يك هفته يا يك ماه( و شروع مقطع بعدي نیز در 
نظر داشته باشید؛ به عنوان مثال، دانش آموزی برای يك هفته خود، مطالعه درس 
شیمی و ادبیات را انتخاب كرده است؛ به طوری كه هر روز صبح شیمی و هر بعد 
از ظهر به مطالعه ادبیات می پردازد و در فاصله هر چهل و پنج دقیقه مطالعه، يك 
ربع استراحت می كند و هر سه نوبت چهل و پنج دقیقه اي، يك استراحت چهل و 
پنج دقیقه ای برای خود دارد، و در پايان هفته )بعد از ظهر جمعه(، به طور كامل به 
استراحت می پردازد تا هفته بعد را، كه برای مطالعه فیزيك و زيست شناسی در نظر 
گرفته است، با انرژی بیشتری شروع كند. به يك مثال توجه كنید: در برنامه ريزی 
تحصیلی بر مبنای يافته های روان شناسی، يك اصل در نظر گرفته می شود؛ با اين 
محتوا كه بعد از مدتی  درحدود چهل و پنج دقیقه پس از شروع مطالعه، منحنی 
زمان  اين  از  بعد  يادگیری خوبی  فرد،  كه  به طوری  می آيد؛  پايین  بسیار  يادگیری 
نخواهد داشت؛ مگر اينكه يك استراحت كوتاهي داشته باشد. با در نظر گرفتن اصولی 

از اين دست، فرد برنامه ريزی تحصیلی خود را طوری انجام می دهد كه هر چهل و پنج 
دقیقه يك بار، استراحت كوتاهی داشته باشد تا دوباره با تجديد قوای ذهنی، شروع 
به يادگیری نمايد. برای برنامه ريزی بهتر و استفاده بیشتر از وقت و توان مطالعاتی 

خود، به نكات زير نیز توجه كنید:

1- توان فردی خود در برنامه ريزی را در نظر بگیريد.

2- يك برنامه خوب بايد واقع بینانه باشد.

3- قبل از برنامه ريزی، بايد مشخص شود كه دانش آموز در چه وضعیتی است؛ يعنی 

در چه درس هايی قوی و در چه درس هايی ضعیف است.

4- در برنامه ريزی، به ساعات كالس و رفت و آمد و خواب توجه داشته باشید.

5- در برنامه ريزی، خود شما يید كه از جزئیات كارتان آگاهی داريد و نگران سرنوشت 

خود هستید؛ پس، با توجه به اين موضوع، يك برنامه خوب برای خود تهیه و تدوين 

كنید.

6- در كنكور، رقیب اصلی شما، خود شمايید؛ نه ديگران! شما در طول سال، بايد با 

خودتان رقابت كنید؛ يعنی هر روزتان از روز قبل و هفته قبل از آن، بهتر باشد. باز 

هم تأكید می كنیم كه سالم ترين، صحیح ترين و مؤثرترين نوع رقابت، رقابت انسان با 

خويش است و شما بايد دائماً تالش كنید كه قابلیت ها و توانايی های خود را باال ببريد. 

۷- در برنامه ريزی  براي خود، تفاوت های فردی را بايد در نظر گرفت. اين تفاوت ها 

در دروس مختلف، هدف  و ضعف  قوت  نقاط  پايه درسی،  بهره هوشی،  از:  عبارتند 

و  نفس  به  اعتماد  میزان  زندگی،  و شرايط  و روش مطالعه، محیط  عادت  آموزشی، 

خود باوری؛ بنابراين، هر فرد بايد برنامه مختص به خود داشته باشد. ضمناً دوستان 

دانش آموز بايد توجه داشته باشند كه الگو برداری از كارهای افراد ديگري كه موفق 

بوده اند، نادرست است؛ چرا كه امكان دارد كاری كه انجام آن برای بعضی از افراد، 

موفقیت به دنبال داشته است، برای ديگران ضرر در پی داشته باشد.
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شركت تعاونی خدمات آموزشی، به  عنوان مجموعه ای كه به صورت تخصصی ارائه 
دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی كشور است، در سال تحصیلی 98-99 نیز، همانند سال  های 
داوطلبان  استفاده  برای  را  پیش  سنجش  آزمايشی  های  آزمون   مجموعه  گذشته، 
فارغ التحصيل پيش دانشگاهی و كلیه افرادی كه خود را برای شركت در آزمون 
سراسری سال 1399 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمايند، طرح  ريزی 

نموده است.
ويژگی  های آزمون  های آزمايشی جامع سنجِش پیش:

* برگزاری آزمون  های آزمايشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعیت آمادگی 

داوطلبان در دروس پايه؛
* برگزاری آزمون های آزمايشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛

* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی 

و مقايسه با ساير داوطلبان؛
نحوۀ  زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است: 

نحوۀ برگزاري آزمون های آزمايشی جامع سنجِش پیش:
اين آزمون ها مجموعاً در 13 نوبت برای سال تحصیلی 98-99 برگزار می گردد. سه 
و  به صورت مرحله ای  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  تابستانه، شش  آزمون های  نوبت 
داوطلبان  تا  شد  خواهد  برگزار  جامع  به صورت  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  چهار 
شركت كننده، با ارزيابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود 
شناخت پیدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت تحصیلی خود 

اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 

شهريور 98 برگزار خواهد شد. 
فنی،  و  رياضی  علوم  آزمايشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، كه از ابتدای 
سال تحصیلی تا پايان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت 
كه  است  توضیح  به  الزم  می گردد.  طرح  مرحله  همان  شده  تقسیم بندی  منابع  از 
مرحله  همان  برای  اعالم شده  درسی  منابع  بر  تأكید  با  مرحله،  هر  آزمون  سؤاالت 

می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسیم بندی(،  )طبق 
)برای مثال، در مرحله سوم، آزمون قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و 
با اين تأكید كه بیشتر سؤاالت، از بودجه بندی مرحله  دوم هم منظور شده است؛ 

سوم خواهد بود(. 
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.

زمان و نحوۀ توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 
آزمايشی سنجش:

سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  به جلسه  كارت ورود 
از طريق سايت اينترنتی شركت  كشور، از روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمايند.
از  بعد  پیش، در  سنجِش  آزمايشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان  ظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر   www.sanjeshserv.ir:نشانی
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرايب( به  عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسیم  بر 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.
شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش پیش:

جدول شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش پیش:

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

آزمون هاي آزمايشي سنجش پیش

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

1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه بخــش »پاســخگویی بــه 
ــه  ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــرش دانش ــنجش و پذی ــز س ــایت مرک ــدرج در س ــؤاالت« من س

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

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

مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحـوه پی گـیری هــر گونه سـؤال

 در خصـوص نتـايج دانـشگاه آزاد اسالمی

با توجه به جدول شهرية فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نیز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز، در صورت تمايل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ به  
عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون 

جامع باشد.
البته، با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام  به  گام آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود که دانش آموزان عزیز، در 

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش پیش به  صورت تلفیقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد 
آزمون های آزمايشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بديهی است 
كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، ثبت  نام يكجا 
در 1۰ نوبت آزمون )6 مرحله + 4 جامع( است كه در اين صورت، با احتساب 
تخفیف ويژه 450/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 395/000 ريال و 

مجموعاً 3/950/000 ريال است.
الزم به ذكر 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 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
آزمايشی  آزمون هاي  در  شركت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اينترنتی:  پرداخت 
سنجش در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب 
و مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام 

و كد رهگیري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهايی دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضیان، بعد از خريد 
كارت اعتباری )دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گیری 

16 رقمی دريافت نمايند.

دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 42966-

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 16:۰۰.

ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
از مطالعه  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  از دانش آموزان خود  يكجا  به  صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰ با 

شماره تلفن های 88844۷91 الی 88844۷93 تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام كلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله 
انجام و توصیه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفیف در شهريه پرداختی، 

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
آموزشی  مراكز  داوطلبان،  و همچنین  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، 
پل كريم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری 
1۰5 سنايی، پالك 3۰، تلفن : 88321455 نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در 

ساعات اداری اقدام نمايند .

راهنمای نحوۀ ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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برنامه ريزی  شنبه  از  می گیرم،  رژيم  شنبه  از  می كنم،  ورزش  شنبه  »از 
می كنم، از شنبه جدی درس می خوانم.« حتماًً شما نیز با ده ها جملة 
با »از شنبه« يا »از فردا«  مشابه جمله های ياد شده آشنا هستید كه 
آغاز می شود و شايد خودتان نیز بارها همین جمالت را به كار برده ايد؛ 
جمالتی كه بیشتر بهانه ای برای به تعويق انداختن كارها و به عبارت 

ديگر، برای در رفتن از زير كار است. 
با درس  ارتباط  در  وقتی  به خصوص  اين جمالت، 
آشناست؛  بسیار  كنكوری ها  برای  باشد،  خواندن 
و  كرده اند  كوتاهی  را  تابستان  كل  كه  بچه هايی 
سر  به  را  تابستان  بلند  روزهاي  ذهنیت  اين  با 
برده اند كه از مهر شروع می كنند. اين دسته از 
تابستان  اگر  كه  تصور می كنند  داوطلبان 
خسته  روحی  لحاظ  از  بخوانند،  درس 
خواهند شد و توانايی اين را ندارند كه 
تا زمان كنكور، يكسره درس بخوانند.
به اين دسته از دوستان بايد گفت كه 
اكنون مهر آغاز شده است 
و ديگر شما بهانه ای برای 
پشِت  و  كردن  كوتاهی 
درس ها  انداختن  گوش 

نداريد! 
يك  كه  امروز،  همین  از 
گذشته  مهر  آغاز  از  هفته 
را  مطالعه تان  ساعت  است، 
روند  يك  با  و  كنید  ثابت 
دقیق،  برنامه ريزی  و  آرام 
را  مطالعه تان  میزان 
افزايش دهید و منظم بوده و در 
مطالعه و جزوه نويسی و حضور 

در مدرسه، ثابت قدم باشید. 

عقب  داوطلبان  سایر  از  من 
افتاده ام 

يكی از بزرگترين دغدغه های داوطلبان آزمون 
سراسری اين است كه از ساير داوطلبان عقب 

نیفتند؛ زيرا كنكور، يك مسابقة علمی است، و مهم اين است كه هر داوطلبی، در 
مقايسه با ساير داوطلبان، از وضعیت علمی و آمادگی روحی خوبی برخوردار باشد. 

حال سخن اينجاست آيا داوطلبی كه از تابستان شروع نكرده و حدود ده هفته نسبت 
به داوطلبانی كه به موقع مطالعه برای كنكور را شروع كرده اند، ديرتر برای كنكور 
آماده شده است، می تواند در اين مسابقة علمی، با بهترين ها رقابت كند؟ به عبارت 

ديگر، آيا می توان كوتاهی كردن در تابستان را جبران كرد؟ 
نكتة مهم اين است كه شما هر روز كه مطالعه را ديرتر آغاز كنید، از ساير داوطلبان 
توانمند عقب خواهید افتاد. نمی توان منكر اين واقعیت شد كه عده ای از داوطلبان، كه 
سال های دهم و يازدهم يا حتی متوسطة اول را با جديّت درس خوانده و از همان ابتدا 
نگاهی كنكوری به دروس داشته اند، از ساير داوطلبان، كه از مهر ماه سال دوازدهم 
به فكر درس خواندن می افتند، جلوتر هستند و به قول معروف »هر كسي آن ِدَرود 
يا حتی  مهرماه  از  كه  داوطلبانی هستیم  واقع شاهد  در  ما  كار كه ِكشت«.  عاقبت 
كمی ديرتر، مطالعة جدی خود را شروع می كنند و در نهايت در بهترين رشته ها نیز 
پذيرفته می شوند. دلیل اين امر را می توان بروز چیزي شبیه يك »معجزه« دانست؛ 
چیزی كه برخالف منطق و عقالنیت عمل می كند و جالب اين است كه هر انسانی، 
توانايی انجام شبه »معجزه« را در خود دارد! چون از همان زمان كه خداوند از روح 

خود در ما دمید، قدرت معجزه را در وجود هر انسانی به وديعه گذاشته است! 
كافی است كه نگاهی به تجربیات شخصی خود بكنید تا با اين شبه معجزه، بیشتر 
آشنا شويد. آيا دقت كرده ايد كه هر كجا با عشق، نشاط و خواست قلبی خود جلو 
رفته ايد، فراتر از توانايی ها و انتظارات خود و ديگران ظاهر شده ايد؟! آيا جز اين است 
قانون »دو دو  با  اين گونه موقع، دارای قدرتی جسمی و روحی شده ايد كه  كه در 
تا چهار تا« جور در نمی آمده است؟ به خاطر بیاوريد شب هايی را كه از دل و جان 
خواسته ايد تا صبح بیدار بمانید و چنین كاری را نیز انجام داده ايد؛ در حالی كه ساير 
شب ها، سر موعدی خاص خواب آلود می شويد و توانايی باز نگه داشتن چشم هايتان را 
نداريد؛ يا زمانی كه بیمار بوده و كسالت داشته ايد، اما به خاطر قولی كه داده و به آن 
متعهد بوده ايد، از بستر بیرون آمده و بدون توجه به بیماری تان، با تمام توان، كاری 

را كه نیاز به آمادگی و سالمت جسمی و روحی كامل داشته است، انجام داده ايد. 
می خواهیم بگويیم كه »نمی توانم« يا »من از ديگران عقب ترم«، فقط مجموعه اي از 
انرژی و خواستن  با عشق،  يا  آنها معنا بدهید  به  واژگان هستند كه شما می توانید 

خودتان، آنها را بی اثر كنید. 

مقایسه کردن، ممنوع!
اما  باشید،  داشته  توجه  رقبای خود  به سطح  بايد  است كه در يك مسابقه  درست 
اينكه شما هر روز خود را با ديگران مقايسه كنید، بزرگترين اشتباه است؛ اينكه تصور 
كنید بايد ساعت مطالعاتی، تعداد تستی كه می زنید يا مقدار زمانی را كه برای هر 
درس می گذاريد، با ساير داوطلبان توانمند، يكسان باشد، صحیح نیست؛ زيرا توانايی، 
آمادگی و عاليق هر فرد و همچنین موقعیت وی با ديگران، متفاوت است؛ به همین 
خاطر، بهترين كار اين است كه امروِز خودتان را با ديروزتان مقايسه كنید و به فكر 
پیشرفت هر روزه خود باشید. همین كه هفته ای 2۰ تست بر تعداد تست ها يا مثاًل 
مقايسه  نوع  بهترين  بیفزايید،  خود  گذشته  هفته  مطالعاتی  ساعات  بر  ساعت  يك 

است.
پس اين روزها با عزم راسخ و تصمیم جدی، در مسیر كنكور قدم بگذاريد و بدون 
نگاه كردن به ديگران و هفته هايی كه از دست داده ايد، فقط به آينده توجه 
كنید و با عالقه و شور و نشاط مطالعه كنید. برای موفقیت در كنكور بايد عزم 
راسخ و اشتیاق سوزان به موفق شدن و ايمان به خود داشته باشید؛ چرا كه 
اين عوامل، از مهم ترين اركان موفقیت در كنكور 

سراسری هستند.
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سازمان سنجش آموزش كشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزيع مناسب مراكز مجاز 
برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك )telc( را در سراسر كشور فراهم كند؛ لذا دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و ساير مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و 
سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمايل به اخذ مجوز برگزاری 
آزمون زبان آلمانی تلك )telc( از سوی سازمان سنجش آموزش كشور)تنها مرجع 
قانونی صادر كننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در كشور(، می توانند درخواست های 

خود را به منظور بررسی به اين سازمان ارسال كنند.

شرايط اولیه اخذ مجوز:
فّناوری«،  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  از  معتبر  آموزشی  فعالیت  مجوز  داشتن   -1

»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« و »وزارت آموزش و پرورش« و ... .
2- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.

3- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زير:
- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون كتبی )به اندازه كافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان 
سطری و ستونی صندلی ها با رعايت فاصله حداقل 1/5 متر از هر طرف، سامانه روشنايی، 

سامانه پخش صدا، سامانه سرمايشی و گرمايشی، ساعت ديواری و ...(.
- سرويس بهداشتی مناسب و كافی متصل به فضای برگزاری آزمون كتبی.

- فضای مستقل برای استقرار و مديريت سامانه پخش صدا و اعالم فرمان هاي صوتی 
در فضای برگزاری آزمون كتبی.

امكان  با  آزمون،  برگزاری  فضای  كنار  در  آزمون  مديريت  برای  مستقل  فضای   -
دسترسی به اينترنت، تلفن و ... .

- سه فضای مستقل و نزديك به يكديگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون 
شفاهی.

- فضای مستقل برای نگهداری امن وسايل اضافی همراه داوطلبان.
- فضای امن برای حفظ اسناد بخش های كتبی و شفاهی آزمون.

صوتی،  روشنايی،  های  سامانه  برای  مناسب،  اضطراری  برق  تأمین  امكان  داشتن   -
سرمايشی و گرمايشی كلیه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه اي كه واجد شرايط اولیه پیشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی 
تلك )telc( در ايران، بايد نسبت به اخذ دو مجوز ]يكی از سازمان سنجش )مرجع 

از  ديگری  و  كشور(  در  بین المللی  های  آزمون  برگزاری  مجوز  كننده  صادر  قانونی 
مؤسسه تلك )telc( آلمان )صاحب امتیاز آزمون تلك([ اقدام كند كه مراحل آن به 

شرح زير است:
از سوي   )telc( آلمانی تلك  برگزاری آزمون زبان  ارسال درخواست اخذ مجوز  1ـ 

مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش آموزش كشور.
2ـ اعالم كتبی رويه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش 

به مؤسسه درخواست كننده.
3ـ اعالم كتبی موافقت مؤسسه درخواست كننده با شرايط اعالم شده از سوی سازمان 

سنجش، به همراه ارسال تصوير مدارك الزم به اين سازمان.
4ـ استعالم تأيید مدارك مؤسسه درخواست كننده و نداشتن منع قانوني از مراجع 

ذي صالح، از سوي سازمان سنجش.
5 ـ بازديد فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست كننده از سوي نماينده ناظر سازمان 

سنجش.
سوي  از  كننده  درخواست  مؤسسه  تجهیزات  و  فضا  مدارك،  تأيید  صورت  در  6ـ 
سازمان سنجش، اين سازمان ضمن اعالم نتیجه )بند4 و 5( به مؤسسه درخواست 
كننده، در صورت تمايل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلك 

)telc( به دانشگاه FHM در كشور آلمان )نماينده مؤسسه تلك( معرفی می كند.

۷ـ در صورت اخذ تأيید مراحل  4 و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست 
كننده، نسبت به پی گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلك )telc( و ارائه آن به سازمان 

سنجش، اقدام مي نمايد.
8 ـ در صورت انجام مرحله ۷، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش )تعهد به سازمان( 

به مؤسسه درخواست كننده برای اعالم موافقت ارسال مي شود.
9ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش.

 )telc( 1۰ ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك
در ايران اقدام مي كند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 مجـــــوز برگزاری
 آزمـــــــون زبان 
)telc( آلــــمانی تلک
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