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از سوی وزیرعلوم :

طرح تحول همکاری های 

دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری 

با جامعه و صنعت ، ابالغ شد 

چگونه یاد بگیریم؟

سخنی با پشت کنکوری ها :

بیایید واقع بین باشیم

چند نكته درباره آزمون دکتري سال 1399

علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
نامه ای  در  فناوری،  و  تحقیقات 
دانشگاه ها،  رؤسای  به  خطاب 
و  علم  پارک های  پژوهشگاه ها، 
فناوری و مراکز آموزش عالی، طرح 
و  دانشگاه ها  همکاری های  تحول 
با  فناوری  و  پژوهشی  مؤسسات 

جامعه و صنعت را ابالغ کرد. 
عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
هدف  با  طرح،  این  علوم،  وزارت 
تجمیع و یکپارچه سازی راهبردهای 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
جهت  در  اجرایی  دستگاه های  و 
ارتقاء ارتباط دانشگاه ها و مؤسسات 
و  جامعه  با  فناوری  و  پژوهشی 

صنعت تهیه شده است.
فرآیندها  ساختار،  اصالح  و  بهبود 
پیش بینی  اجرایی،  آیین نامه های  و 
هدفمند  پشتیبان ها،  و  مشوق ها 
کردن برنامه های آموزشی و پژوهشی 
با  مشارکت  و  همکاری ها  توسعه  و 
اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
این  راهبردهای  از مهم ترین  کشور، 

طرح هستند.
منابعی  از  طرح،  این  تهیه  روند  در 
بررسی  باالدستی،  اسناد  همچون 
برنامه های  و  تجارب  موجود،  وضع 
کشورهای مختلف استفاده شده است.

نامه، ضمن  این  دکتر غالمی، در 
برنامه ریزی  ضرورت  بر  تأکید 
به  خطاب  علوم،  وزارت  ستاد  در 
پژوهشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
آورده است که با توجه به اهداف 
در  شده  تعیین  راهبردهای  و 
اقدامات  و  برنامه ریزی  این طرح، 

متناسب صورت پذیرد.
و  اطالع رسانی  همچنین  وی 

مشارکت  جلب  برای  برنامه ریزی 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 

ذی نفع را ضروری دانسته است.
طرح  که  است  یادآوري  به  الزم 
دانشگاه ها  همکاری های  تحول 
فناوری  و  پژوهشی  مؤسسات  و 
شش  دارای  صنعت،  و  جامعه  با 
اصلی  راهبرد  هدف کالن، هشت 

و ۴۴ اقدام اجرایی است.

از سوي سازمان امور دانشجویان:

جوایز بیست و هشتمین 
دوره جشنواره دانشجوی نمونه 

اعالم شد
علوم،  وزارت  دانشجویان  امور  سازمان 
تحقیقات و فناوري، جوایز بیست و هشتمین 
برای سال  را  نمونه  دانشجوی  دوره جشنواره 

جاری اعالم کرد.
نمونه  دانشجوی  جشنواره  آیین نامه  به  توجه  با 
مصوب سال ۹۸ کسب امتیاز ۲ در بخش زبان برای 
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی الزامی است؛ 
در  باقی مانده،  فرصت  در  می توانند  متقاضیان  لذا 
آزمون msrt سازمان امور دانشجویان، که در سوم 

آبان ماه سال جاری برگزار می شود، شرکت کنند.
 msrt آزمون  در  که  متقاضیان  از  دسته  آن  برای 
جشنواره  در  استثنائاً  کرده اند،  شرکت  آبان  سوم 
امسال امکان بارگذاری مستندات زبان آنان تا تاریخ 
ماه  آبان  روز ۱۴  و  است  پذیر  امکان  ماه  آبان   ۱۳

سامانه براي هرگونه بارگذاری غیر فعال می شود.
از جوایز بیست و هشتمین دوره جشنواره دانشجوی 
نمونه می توان به هدیه نقدی، امکان ادامه تحصیل 
کارشناسی  مقاطع  برگزیدگان  برای  آزمون  بدون 
مطالعاتی  فرصت  هزینه  تأمین  کارشناسی ارشد،  و 
برای برگزیدگان مقطع دکتری، معرفی برگزیدگان 
به  موارد  سایر  و  نخبگان  بنیاد  در  عضویت  براي 

تصویب شورای سیاستگذاری، اشاره کرد.
هر  تأمین  دانشجویان،  امور  اعالم سازمان  براساس 
و  مقررات  رعایت  به  منوط  فوق،  تسهیالت  از  یک 

فراهم شدن ملزومات اجرایی در آن سال است. 
گفتني است که ثبت نام در بیست و هشتمین دوره 
آغاز  ماه  مهر   ۲۰ نمونه  از  دانشجوی  جشنواره 

مي شود و تا ۴ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
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نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
هیچ کس نیست در روز قیامت، مگر اینکه 
امام حسین )ع(  آرزو مي کند که اي کاش 
را زیارت کرده بودم؛ آن هنگام که مي بیند 
با زّوار آن حضرت چه مي کنند و چقدر نزد 

خداوند مورد کرامت قرار مي گیرند. 

پا  از  را  او  وي،  نادانِي  که  دانشمندي  بسا 
درآورد و دانش با او بود و او را سودي نکرد.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز، کلید همة خوبي هاست.

همان گونه که داوطلبان و خوانندگان گرامي اطالع 

سنجش  سازمان  اطالعیه  پیش،  هفته  چند  دارند، 

آموزش کشور درباره جداول رشته ها و مواد امتحاني 

آزمون دکتري سال ۱۳۹۹ منتشر شد و داوطلبان 

این آزمون مهم ملي به اجمال با ساز و کارهاي کلي 

آن آشنا شدند.

در این یادداشت، صرفاً قصد داریم چند نکته مهم 

دربارة این آزمون را در سطرهاي زیر یادآور شویم. 

بدیهي است که در زمان مقتضي، به تفصیل راجع به 

آزمون یاد شده با شما در این ستون سخن خواهیم 

گفت.

در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش  قانون  اساس  بر   

دوره هاي تحصیالت تکمیلي در دانشگاه ها و مراکز 

مصوبات  و  مربوط  اجرایي  آیین نامة  عالي«  آموزش 

دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  »شوراي 

دانشجو  پذیرش  و  سنجش  تکمیلي«،  تحصیالت 

از  یک  هر  حسب  دکتري(Ph.D)  بر  مقطع  در 

شیوه هاي »آموزشي ـ پژوهشي« و »پژوهش محور« 

به شرح زیر انجام مي شود:

دکتري  دورة  به  ورود  براي  پذیرش  و  ۱- سنجش 

آزمون  معیارهاي  اساس  بر  پژوهشي  ـ  آموزشي 

و  پژوهشي  آموزشي،  سوابق  درصد(،   5۰( متمرکز 

سنجش  و  علمي  مصاحبه  و  درصد(،   ۲۰( فناوري 

عملي )۳۰ درصد( صورت مي گیرد.

۲- سنجش و پذیرش براي دورة دکتري ناپیوسته 

آزمون متمرکز  اساس معیارهاي  بر  پژوهش محور، 

فناوري  و  پژوهشي  آموزشي،  سوابق  درصد(،   ۳۰(

 ۳۰( عملي  بخش  و  علمي  مصاحبه  درصد(،   ۲۰(

صورت  درصد(   ۲۰( طرح واره  تهیة  و  درصد(، 

مي گیرد.

سوي  از  متمرکز(  )آزمون  اول  مرحلة  اجراي   -۳

مربوط  امتیاز  و  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 

فناوري، و مصاحبه  و  به سوابق آموزشي، پژوهشي 

عالي  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  سوي  از  علمي، 

پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

پذیرش  و  سنجش  شوراي  مصوبه  براساس   -۴

دانشجو، در دوره هاي تحصیالت تکمیلي، مواد آزمون 

متمرکز دکتري  (Ph.D) سال ۱۳۹۹ شامل: زبان 

)با ضریب ۱(، استعداد تحصیلي )با ضریب ۱( ، و دروس 

تخصصي در سطح کارشناسي یا کارشناسی ارشد )با 

ضریب ۴(  خواهد بود.

5- سنجش و پذیرش براي تمام دوره ها شامل: روزانه، 

پردیس هاي  محور،  پژوهش   )شبانه(،  دوم  نوبت 

خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي و دانشگاه 

آزاد اسالمي، بر اساس قانون یاد شده در بند ۱ انجام 

مي شود.

مقطع  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  تمام   -6

مي توانند،  حرفه اي  دکتري  و  کارشناسی ارشد 

و  عمومي  ضوابط  و  شرایط  بودن  دارا  صورت  در 

درج  آزمون  راهنماي  دفترچه  در  که  اختصاصي، 

خواهد شد، در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

براي پذیرش  7- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، 

از داوطلباني پذیرش به عمل  دانشجو در مهر ماه، 

مي آورند که حداکثر تا سي و یکم شهریور ماه سال 

۱۳۹۹ )از مقطع قبلي( فارغ  التحصیل شوند.

دکتري  آزمون  روزانه  نهایي  شدگان  پذیرفته   -۸

ثبت نام  قبولي  محل  دانشگاه  در  چه   ،۱۳۹۸ سال 

کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، به هیچ وجه اجازه 

شرکت در آزمون سال ۱۳۹۹ را نخواهند داشت و 

براي یک سال از این آزمون محروم خواهند شد.

 ۱۳۹۹ سال  دکتري  آزمون  داوطلبان،   -۹

مواد  و  رشته ها  جداول  از  اطالع  براي  مي توانند 

سنجش  سازمان  سایت  به  آزمون،  این  امتحاني 

به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه کنند.

موفق باشید
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3 ۱5 مهرماه ۱۳۹۸  سال بیست و چهارم ، شماره  ۲7

امروز:

آخرین مهلت ثبت نام حضوری 
پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 

رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان تكمیل ظرفیت 
رشته های علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی، از 
دیروز آغاز شده است و تا پایان وقت اداري امروز 

ادامه دارد.
پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی 
اداري  پایان وقت  تا  باید شخصاً  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
امروز دوشنبه ۱5 مهرماه ۹۸ با در دست داشتن مدارک 

الزم، براي ثبت نام به واحدهای مربوط مراجعه کنند.
دانشگاه  واحدهای  تلفن  و  نشانی  که  است  گفتنی 
به  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  اینترنتی  سامانه  در 
w و  w w. s a n j e s h . i a u . a c . i r درس:    آ
به  اســالمی  آزاد  دانــشگاه  نه  ما سا همچــنین 

آدرس: http://iau.ac.ir درج شده است.
کامل  دیپلم  اصل  شامل:  ثبت نام،  برای  الزم  مدارک 
نظام قدیم  تحصیالت  پایـان  قبـولی  گـواهی  اصـل  یـا 
متوسطه یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش دانشگاهی و یا 
اصل دیپلم کامل یا اصل گواهی قبولی پایان تحصیالت 

نظام جدید متوسطه به همراه تصویر آنهاست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، همچنین 
تمــام  از  تصویر  برگ  دو  و  عکــس دار  شناسنامه  اصل 
صفحات آن، اصل و یک برگ کپی کارت ملی، شــش 
تهیــه  اخیــراً  کــه  تمــام رخ   ۳×۴ عکــس  قطعــه 
نوشـته  آنهـا  پشـت  در  پذیرفته شده  مشخصات  و  شده 
شـده باشـد )بـرای مشموالن ۱۲ قطعه(، اصل و دو برگ 
وظیفه  خدمت  وضـعیت  مشخص کننـده  مدرک  تصویر 
عمومی پذیرفته شدگان مرد و تکمیل و ارائه فرم درخواست 

ثبت نـام، ازجمله مدارک الزم برای ثبت نام است.

امروز:

آخرین مهلت ثبت نام 
غیرحضوری کارشناسی با 

سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
با  صرفًا  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  ثبت نام 
مهرماه   ۱۰ از  که  سال۹۸  تحصیلي  سوابق  اعمال 
آغاز شده، امروز دوشنبه ۱۵ مهرماه پایان می یابد.

بر  صرفاً   ۹۸ کارشناسی  نهایی  شدگان  پذیرفته 
با  می توانند  پیام نور  دانشگاه  تحصیلی  سوابق  اساس 
آدرس  به  گلستان  آموزشی  نه  ما سا به  مراجعه 
دوره  این  در  ثبت نام  ینترنتی: reg.pnu.ac.ir برای  ا

اقدام کنند.
فرم jpg یا  با  باید تصویر مدارک ذیل  داوطلبان  کلیه 
  jpegو حجم هر تصویر حداکثر ۲5۰ کیلوبایت را در 

سامانه آموزشی گلستان بارگذاری کنند.
اول  صفحه  تصویر  شامل:  ثبت نام،  برای  الزم  مدارک 
کارت  روی  و  پشت  و  شناسنامه  توضیحات  صفحه  و 
دیپلم  مدرک  اصل  روشن،  زمینه  با   ۳×۴ عکس  ملی، 
و پیش دانشگاهی )دارندگان مدرک دیپلم ۳-۳-6 نیاز 
مشخص  مدرک  و  ندارند(  دانشگاهی  پیش  مدرک  به 

کننده نظام وظیفه )ویژه آقایان( است.
رفع  راستای  در  پیام نور،  دانشگاه  که  است  ذکر  شایان 
دغدغه پرداخت شهریه دانشجویان، ضمن عقد قرارداد 
با  وام  تسهیالت  از  استفاده  امکان  بانک،  چندین  با 
کارمزد ۱/۴ درصد را برای کلیه دانشجویان این دانشگاه 
این  از آغاز ثبت نام در  فراهم کرده و دانشجویان عزیز 
کل  پرداخت  برای  تسهیالت  این  از  می توانند  دانشگاه 

شهریه خود استفاده کنند.
الزم است که دانشجویان برای آگاهی از نحوه دریافت وام 

و دیگر جزئیات، به مراکز و واحدهای خود مراجعه کنند.

امروز:

آغاز فعالیت سامانه ثبت نام وام های 

دانشجویی وزارت علوم
دانشجویی صندوق  وام های  انواع  ثبت نام  سامانه 
رفاه دانشجویان وزارت علوم، از امروز دوشنبه ۱۵ 
برای  می توانند  دانشجویان  و  می شود  فعال  مهر 

درخواست وام، در این سامانه اقدام کنند.
سامانه ثبت نام انواع وام های دانشجویی وزارت علوم، از 
امروز دوشنبه ۱5 مهر فعال مي شود و تا پایان نیمسال 
اول تحصیلی جدید ادامه دارد و دانشجویان می توانند 

برای درخواست وام، در این سامانه ثبت نام کنند.
بر اساس زمان بندی تسهیالت نیمسال اول ۹۸-۹۹ صندوق 
شهریه  وام های  ثبت نام  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه 
دانشگاه های آزاد اسالمی، علمی - کاربردی و غیرانتفاعی، 
وام تحصیلی ویژه دکتری، تحصیلی ویژه دکتری صندوق، 

از امروز دوشنبه ۱5 مهر آغاز خواهد شد.
مسکن،  ضروری،  تحصیلی،  وام های  ثبت نام  همچنین 
)دانشگاه های  شهریه  ازدواج،  زیارت  مسکن،  ودیعه 
دولتی و پیام نور( از روز شنبه ۲۰ مهر ۹۸ آغاز می شود. 

تا فردا )سه شنبه( ادامه دارد:

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 

تخصصی علوم پزشکی 
علوم  رشته های  ظرفیت  تكمیل  رشته  انتخاب 
دندانپزشكی  تخصصی،  و  بهداشت  پزشكی،  پایه 

و داروسازی در مقطع دکتری تخصصی آغاز شد.
با عنایت به مصوبه  با توجه به دستور وزیر بهداشت و 
مهرماه   7 در  دانشجو  پذیرش  و  اخیر شورای سنجش 
۹۸ شرایط تکمیل ظرفیت رشته های علوم پایه پزشکی، 
بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی در مقطع 

دکتری تخصصی )Ph.D( فراهم شد.

مرحله  به  که  مردودی،  یا  قبولی  از  اعم  افراد،  تمامی 
مصاحبه دعوت شده اند و دارای نمره مصاحبه هستند، 

مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.
داوطلبان می توانند تا روز سه شنبه ۱6 مهر )فردا( نسبت 
سنجش  مرکز  سایت  طریق  از  محل  رشته  انتخاب  به 

آموزش پزشکی اقدام کنند.
و  شده اند  قبول  نخست  مرحله  در  که  افرادی  پذیرش 
مجدداً در مرحله تکمیل ظرفیت در هر یک از دوره های 
عادی یا شهریه پرداز پذیرفته مي شوند، لغو شده و قابل 

بازگشت نیست.
ضمناً افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره های 
یا  ثبت نام  عدم  صورت  در  می شوند،  پذیرفته  عادی 

انصراف، مشمول محرومیت یکساله خواهند شد.
پذیرفته  تحصیل  به  شروع  که  است  یادآوري  به  الزم 
شدگان، از سوي دانشگاه محل پذیرش تعیین می شود.

ضمناً نتایج مرحله تکمیل ظرفیت، هفته دوم آبان ماه 
اعالم خواهد شد.

پایه،  گفتني است که مجموع ظرفیت رشته های علوم 
تکمیل  مرحله  تخصصی  داروسازی  و  دندانپزشکی 
پزشکی  علوم  گروه  تخصصی  دکتری  آزمون  ظرفیت 
در ظرفیت  نفر  تعداد، ۲۸۲  این  از  که  است  نفر   ۴۱۹
عادی و ۱۳7 نفر در ظرفیت شهریه پرداز قرار مي گیرند.
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
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  مرتکب  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 یکی  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  اینکه  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  احکام  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.

پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش 

كشور است كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر 

هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار 

و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين 

تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و 

معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى 

مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، 

گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، 

آگهى و ... به فراخور برنامه 

 زماىن آزمون ها،

 با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان 

دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، 

كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت 

راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از سوى 

سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و چهارمني سال فعاليت خود، به مين 

همراهى و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و 

همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خوانندگان، بازديدكنندگان و عالقه مندان مى توانند طرح ها، عكس ها، مطالب، 

 PEYK@SANJESH.ORG  :انتقاد ها و پيشنهادهاى خود را به نشاىن
 

ارسال منايند. 

peyk.sanjesh.org  :نشانی سایت



5 ۱5 مهرماه ۱۳۹۸  سال بیست و چهارم ، شماره  ۲7



۱5 مهرماه ۱۳۹۸  سال بیست و چهارم ، شماره  ۲7        6 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
۹۸-۹۹ از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به  منظور:
)۱( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال ۱۳۹۹؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )۲(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)۳( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)۴( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و ...؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

*آشنایی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
* عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

* آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
* دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
* شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

* کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
با  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  جانبه  بررسی های همه 
آموزشی، مجموعة آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی 
تابستانه،  به  صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  است. سه  نموده  ۹۸-۹۹ طراحی 
شش نوبت از آزمون های آزمایشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون های 
آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های 
آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و 
تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت 

تحصیلی خود اقدام نمایند.

آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 
شهریور ۹۸ با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 

توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 
تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند ۹۸ برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون 
تقسیم بندی(، به عالوة سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای مثال، 
در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور 

مي شود؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱۳۹۹ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱۳۹۹، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
از طریق سایت اینترنتی شرکت  کشور، از روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً 
و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  کارت  پرینت  به  نسبت  فوق الذکر،  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمایند.
دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
به  شرکت  این  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان  بعدازظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  نشانی:  www.sanjeshserv.irمنتشر 
و  مصوبات  آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة : 

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم

 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر 
مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به  
عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون 

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

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یكجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم به  صورت تلفیقی هستند، 

در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjes hserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
از نظر هزینه پرداختی،  بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت نام یکجا در ۱۰ نوبت آزمون )6 مرحله + 4 جامع( است که در این صورت، با 
احتساب تخفیف ویژه 450/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 395/000 

ریال و مجموعاً 3/950/000 ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوة ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش،  

در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه 
به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به 
نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري 

دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 

نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید کارت اعتباری 

)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.

دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: ۴۲۹66-

۰۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و 
عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰.

براي سهولت  مایل هستند  که  دبیرستان هایی  از طریق مدارس:  ثبت نام گروهی 

از مطالعه  بعد   ، به عمل آورند  ثبت نام  آموزان خود  از دانش  یکجا  به صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰ با 

شماره تلفن های ۸۸۸۴۴7۹۱ الی ۸۸۸۴۴7۹۳ تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 
انجام مي گردد و توصیه می شود که برای برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

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

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراکز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir

دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری ۱۰5 سنایی، پالک ۳۰، تلفن : ۸۸۳۲۱۴55 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند .
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

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

طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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»یادگیري« عبارت است از آثاري که محیط از طریق حواس )بینایي، شنوایي، بویایي، 
چشایي و المسه( بر ذهن انسان برجا مي گذارد. این آثار به صورت تغییراتي کم و 
بیش دائمي در »رفتار بالقوه« یادگیرنده به وجود مي آید. بدیهي است که آثار عوامل 
رشد  از  ناشي  تغییرات  و  انگیزشي  عوامل  دارو،  خستگي،  مانند  زودگذر،  و  موقتي 
)پختگي( یا بلوغ، یادگیري محسوب نمي شود؛ ضمن آنکه یادگیري، فقط آن چیزي 
نیست که به صورت تغییرات رفتاري )عملکرد( تجلي مي کند، بلکه آن چیزي است 
که جزئي از یادگیرنده مي شود. در کتاب هاي روان شناسي، یادگیري به صورت »ایجاد 
تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده، مشروط به آنکه این تغییر بر اثر  اخذ 

تجربه رخ دهد« تعریف مي شود. 
با توجه به توضیح مختصري که در مورد یادگیري گفته شد، اینک عوامل مؤثر بر 

یادگیري را بیان مي کنیم:

1ـ آمادگي: شاگرد باید از لحاظ رشد جسمي، عاطفي، عقلي و ... به اندازة کافي 
ثمر  برایش مثمر  یادگیري، زماني  و  بگیرد،  یاد  به خوبي  بتواند  تا  باشد  رشد کرده 
خواهد بود که از هر نظر، آمادگي الزم را داشته باشد. آمادگي یک فرد در زمینه هاي 
مختلف، متفاوت است؛ بدین معنا که فرد ممکن است که از لحاظ عقلي آماده باشد، 
ولي از نظر عاطفي، فاقد احساس مطبوع نسبت به امر مورد نظر باشد؛ مثاًل ترس از 
معلم، احساس عدم امنیت، دلهره، اضطراب و ... امر یادگیري را در زمینه مورد نظر 

مختل مي کند.

ایفا مي کند. وقتي  این مسأله، نقش مهمي در فرایند یادگیري  2ـ حضور ذهن: 
مطلبي )از طریق محرکي مانند نور یا صوت( با چشم دیده یا با گوش شنیده مي شود، 
نظم  با  شود،  مبذول  کافي  دقت  انتخابي،  ادراک   اساس  بر  مطلب  آن  به  چنانچه 
منطقي وارد حافظه دراز مدت مي گردد و تکرار ذهني هم براي تثبیت آن مطلب انجام 

مي گیرد؛ در این صورت، بازیابي آن مطلب، بسیار آسان و سهل خواهد بود. 
عواملي که مي توانند در تحریک حضور ذهن مؤثر باشند، عبارتند از:

که  وقتي  و  مي کند،  ایجاد  انگیزه  هدف،  اصوالً  یادگیري:  هدف  از  آ گاهي  الف( 
فراگیرنده از هدف یادگیري مطلب یا پیام آ موزشي مطلع بوده و آن هدف، مناسب 
با عالیق، استعدادها و امکانات اجرایي او باشد، در احضار و بازیابي مطالب موجود در 

حافظه دراز مدت، دچار اشکال نخواهد شد.
ب( انگیزش: انگیزش، به مثابه نیروي محرکه اي است که فراگیرنده را در جهت رسیدن 
به هدفش، به فعالیت وا مي دارد. یادگیري نیازمند انگیزش است و هرچه انگیزش بیشتر 

باشد، فراگیرنده در راه رسیدن به هدف خود، تالش بیشتري خواهد کرد.

ج( توجه به مطالبي که باید یاد گرفته شود: هر چند ایجاد انگیزش، الزمة هر 
فراگیرنده  و کوشش  با سعي  باید  زیرا  نیست؛  کافي  تنهایي  به  ولي  است،  آموزشي 
بي توجهي  آموزش،  امر  از متخصصان  باشد. عده اي  نیز همراه  اطالعات  براي جذب 
و بي دقتي را مهم ترین دلیل یاد نگرفتن مطلوب )مطالبي که باید یاد گرفته شود( 

مي دانند.

روان شناسي  در  آن  به  و  است  و حرکت  معني جنبش  به  انگیزش  انگیزش:  3ـ 
اصطالحاً »دینامیک رفتار« مي گویند. اصطالح دینامیک رفتار نیز از علم فیزیک اخذ 
شده است و منظور از آن، نیرویي است که باعث ایجاد حرکت در اجسام مي شود. 
دلیل کاربرد این اصطالح، یعني دینامیک یا انگیزش رفتار، آن است که این انگیزش 

نیز باعث ایجاد حرکت موجودات زنده مي شود. 
روان شناسان تربیتي، انگیزش را فن به کار بردن عواملي مي دانند که رغبت و عالقه 
فراگیران را به فعالیت معیني برمي انگیزاند. در مسائل تربیتي و آموزشي، انگیزش، 
هم به عنوان هدف و هم به عنوان وسیله، مطرح شده است. انگیزش، وقتي به عنوان 
مواد  به  فراگیران  آن، عالقه مند کردن  ایجاد  از  ما  منظور  که  هدف مطرح مي شود 
به منزلة پیش نیاز  از آن  به عنوان وسیله، زماني است که  باشد، و طرح آن  درسي 
یادگیري استفاده شود. »لوین« روان شناس آلماني در جمله اي مي گوید: »انگیزش، 
یادگیري  نوع  هر  انگیزش، شرط ضروري  یعني  است«؛  یادگیري  شاهراه  عالي ترین 
است؛ ضمن آنکه مهم ترین عامل توجیه کنندة پیشرفت درسي فراگیراني که از نظر 
داشته اند،  متفاوتي  تحصیلي  پیشرفت  اما  بوده،  یکسان  مطالب،  یادگیري  استعداد 

میزان انگیزش آنان نسبت به آن درس بوده است.

و  آموخته ها  تأثیر  تحت  یا  وسیعي،  حد  در  شاگرد  آمادگي  تجارب گذشته:  4ـ 
تأثیر  آموخته ها  این  از  بعداً  اینکه  یا  و  دارد  قرار  آموخته هاي گذشته وي  و  تجارب 
خواهد پذیرفت. آزوبل، در این مورد گفته است: »اگر قرار بود تمام مطالب روان شناسي 
پرورشي را تنها در یک اصل خالصه کنم، آن اصل این بود: تنها عامل مهمي که بر 
تعبیر  به  بنا  است.«  یادگیرنده  قبلي  آموخته هاي  دارد،  را  تأثیر  بیشترین  یادگیري 
یا شکست  توفیق  تعیین  عامل  مهم ترین  احتماالً  یادگیرنده،  قبلي  یادگیري  آزوبل، 
او در یادگیري است. ضمناً یادگیرنده، اگر پیش نیازهاي الزم را براي مجموعه اي از 

هدف هاي آموزشي بداند، آماده خواهد بود که آموزش معني دار را نیز دریافت کند.

5 ـ شرایط و محیط یادگیري: محیط ممکن است مانند: نور، هوا، تجهیزات و 
امکانات آموزشي، فیزیکي باشد، و طبیعي است که هرچه امکانات آموزشي براي یک 
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مانند:  است  بهتر صورت مي گیرد. محیط ممکن  یادگیري،  فراهم شود،  بیشتر  فرد 
رابطه بین معلم با شاگرد، رابطه والدین با یکدیگر و نگرش والدین و مربیان و ...، که 
هر یک مي توانند در میزان یادگیري یادگیرندگان مؤثر باشند، عاطفي باشد. به هر 
حال، امکانات محیط آموزشي، وضع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خانواده، انگیزش 
والدین و مربیان نسبت به تحصیل و ... مي توانند بر کیفیت و کمیت یادگیري مؤثر 

باشند.

و  نباشد  آشنا  یادگیري  اصول  و  نظریه ها  به  معلم  اگر  6ـ روش تدریس معلم: 
تدریس را تنها وسیله اي براي انتقال واقعیت هاي علمي بداند و تجارب یادگیري را 
منحصر به نشستن در کالس، گوش دادن و حفظ کردن مطالب شنیده شده یا نوشته 
شده در کتاب تصور کند، مسلم است که در تقویت کنجکاوي و پرورش استعدادها و 

تفکر علمي شاگردان، موفقیت چنداني به دست نخواهد آورد.

7 ـ رابطة کل و جزء: طرفداران مکتب »گشتالت« عقیده دارند که کل، اجزاء 
را در یک طرح و زمینه قرار مي دهد و ارتباط آنها را با یکدیگر روشن مي سازد. در 
یادگیري به شیوة گشتالت، »ادراک«، »بینش« و »حل مسأله«، اساس کار است و با 
به کارگیري آن، کوشش مي شود که با توجه به کل مسأله و پي بردن به اجزا و کسب 

بینش، مسأله مورد نظر حل شود.
یا مطلبي را  اگر به فرد، یک اصل  امروزه آزمایش هاي متعدد، نشان داده است که 

آن چنان بیاموزند که بتواند آن را عماًل بسازد یا ایجاد کند، 
آن  اینکه  تا  مي شود  انجام  مؤثرتر  و  سریع تر  او  یادگیري 
از  و مستقل  بي ارتباط  از مطالب  به صورت مجموعه اي  را 
یکدیگر، به وي بیاموزند. برخي از روان شناسان نیز معتقدند 
ارزش هایي است. در روش جزء،  که روش جزء هم داراي 
آثار کار زودتر نمایان مي شود و این همان انگیزش است، 
و کاري که به انجام مي رسد، موجب بروز احساس بهتري 
افراد همواره  یاد سپردن در شخص مي شود.  به  در زمینة 
واحد  به صورت یک  را  بندهاي یک شعر  تمام  نمي توانند 
به  را  شعر  یک  کل  مي توانند  افراد  همین  اما  بگیرند،  یاد 
و  بسپارند  خاطر  به  و  کنند  بخش  کوچکتري  واحدهاي 

آن گاه این واحدها را با یکدیگر ترکیب کنند.
این ترتیب خالصه  »کارل آي.هاولند« این دو روش را به 
مي کند: با استفاده از روش جزء، یادگیرنده احساس مي کند 
هدف هاي  به  اجزاء  اینجا  در  مي شود.  موفق  زودتر  که 
فرعي اي تبدیل مي شوند که شخص را به سمت هدف اصلي 
هدف هاي  به  رسیدن  از  که  رضایتي  و  مي کنند،  هدایت 
کار  به  مي کند.  کمک  امر  این  به  مي شود،  حاصل  فرعي 
گیري روش کل، به زمان و تالش بیشتري نیاز دارد، و چون 
روحیة  تضعیف  موجب  نمي شود،  ظاهر  زودي  به  آن  آثار 
شخص مي گردد؛ اما یادگیرنده با تجربه مي داند که اگر چه 
نتایج کار با تأخیر پدیدار مي شود، ولي در دراز مدت ثابت 

مي شود که روش کل مؤثرتر از روش جزء است.

باید شرایط  مؤثر،  تکرار  و  تمرین  8 ـ تمرین و تکرار: 
و ویژگي خاصي داشته باشد؛ از جمله باید منظم و مرتب 
بوده و طول دوره هاي آن مناسب باشد، و در شرایط واقعي و 
طبیعي انجام پذیرد. یک مطلب وقتي در حافظه مي ماند که 
بارها مرور و تکرار شود؛ بنابراین، سعي کنید که هر مطلب 
نمي تواند  گیرید؛ چون هیچ چیز  کار  به  را  فراگرفته شده 
که  داشت  نظر  در  باید  اما  بگیرد؛  را  عملي  تمرین  جاي 

تمرین نباید بیش از حد، طوالني و خسته کننده باشد. 

● اگر معلم به نظریه ها و اصول یادگیري آشنا نباشد و تدریس را تنها 
وسیله اي براي انتقال واقعیت هاي علمي بداند و تجارب یادگیري را 

منحصر به نشستن در کالس، گوش دادن و حفظ کردن مطالب شنیده 

شده یا نوشته شده در کتاب تصور کند، مسلم است که در تقویت کنجکاوي 

و پرورش استعدادها و تفکر علمي شاگردان، موفقیت چنداني به دست 

نخواهد آورد 

● امروزه آزمایش هاي متعدد، نشان داده است که اگر به فرد، یک اصل 
یا مطلبي را آن چنان بیاموزند که بتواند آن را عماًل بسازد یا ایجاد کند، 

یادگیري او سریع تر و مؤثرتر انجام مي شود تا اینکه آن را به صورت 

مجموعه اي از مطالب بي ارتباط و مستقل از یکدیگر، به وي بیاموزند 
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آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  توکلی،  حسین  دکتر  گفتة  به 
کشور، امسال از مجموع ۸۲۳ هزار و ۲۸۹ داوطلب مجاز به انتخاب 
رشته، ۴56 هزار و ۸56 داوطلب در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در رشته های 
با آزمون، اقدام به انتخاب رشته کردند؛ به عبارت دیگر، بیش از ۴5 
این  در  سراسري،  آزمون  رشته  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  از  درصد 
دسته از رشته های دانشگاهی، انتخاب رشته نکردند. اگر نیمی از این 
داوطلبان هم تصمیم گرفته باشند که در آزمون سراسري سال آینده 
شرکت کنند، باز هم با رقم قابل توجهی رو برو خواهیم شد؛ داوطلبانی 
که باید نحوة مطالعه شان و حتی نگاهشان به کنکور و چگونه درس 
آزمون  در  بتوانند  تا  دهند  تغییر  را  علمی  آزمون  این  برای  خواندن 
سراسري آینده، به نتیجه ای مطابق میل خود دست یابند. شاید یکی 
از بزرگترین موانعی که این روزها داوطلبان پشت کنکوری با آن روبرو 
هستند، حس قربانی بودن است؛ اینکه عده ای تصور می کنند مدرسه، 
معلم ها، والدین یا سازمان سنجش آموزش کشور، در عدم موفقیت آنها 
نقش اصلی را داشته اند، و اینکه آنها رتبـة مورد نظرشان را نیاورده اند، 

نتیجة ظلم دیگران به آنهاست! 
این دسته از جوانان ساعت ها و روزها می نشینند و غصه می خورند و 

در هر فرصت، به آشنا و غریبه یادآوری می کنند که مظلوم واقع شده اند و به قول 
معروف »نسل سوخته« هستند؛ اما آیا نقش »قربانی« را بازی کردن، هیچ مشکلی را 
حل خواهد کرد؟! آیا نتیجة این بازی خطرناک، عدم مسؤولیت پذیری و کم کاری و 

افتادن در دور باطل شکست و ناکارآمدی نخواهد بود؟! 
در این مقاله می خواهیم در ابتدا ویژگی های یک قربانی را بیان کنیم و در آخر، راهکار 

بیرون آمدن از این بازی خطرناک را ارائه دهیم.

عدم مسؤولیت پذیری
سمت  به  را  اتهام  انگشت  همیشه  و  نمی روند  خود  اشتباهات  بار  زیر  قربانی،  افراد 
دیگران می گیرند؛ برای مثال، داوطلبی که امسال سرکالس به دقت درس ها را گوش 
را در سال دهم و  پایة خود  یا دروس  نداشته  برنامه ریزی دقیق و منظمی  و  نداده 
یازدهم به خوبی فرانگرفته، اکنون که رتبة مورد نظر خود را نیاورده است، از آزمون 
یا معتقد  انتخاب دانشجو می داند  نادرستی در  سراسري گله می کند و آن را روش 
است که نظام آموزش و پرورش، نظام نادرستي است، معلم ها خوب درس نداده اند، 
خانواده در سال برگزاري آزمون سراسري، رعایت آنها را نکرده است و خالصه دیگران  
هستند که در این عدم موفقیت وي مقصرند و او یا سهمی در این زمینه نداشته یا 

سهمش آن قدر کوچک بوده که می شود از آن چشم پوشی کرد! 
ارسال  نشانه هایی  مرتبش  بلکه  هستم،  قربانی  من  که  نمی آورند  زبان  به  افراد  این 
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می کنند که به صورت غیرمستقیم، قربانی بودنشان را در این قضیه نشان می دهد.

زندگی راکد و خسته کننده
نمی کنند؛ چون مدام حس می کنند که  پیشرفت  زندگی شان  قربانی ها در   ً معموال 
ناتوانند؛ در نتیجه، زندگی شان راکد می ماند. اگر از آنها بپرسی که چرا خود را ناتوان 
می بینید، یک لیست بلند باال نشانتان می دهند که چرا گیر کرده اند. مشکل اساسی 
که وجود دارد این است که یک قربانی، معموالً به شما نمی گوید که برای موفقیت در 

زندگی اش، چه برنامه ای دارد.

مقایسة خود با دیگران 
درگیر  همیشه  قربانی،  فرد 
دیگران  با  خود  مقایسه 
است و در این میان، خود را 
بدبخت، ناتوان و ناکارآمد، و 
طرف مقابل را خوش شانس، 
می داند.  موفق  و  توانمند 
حقیقت این است که همه ما 
در مقایسه با دیگران ممکن 
داشته  کمبودهایی  که  است 

باشیم و در واقع  هیچ کس از همه نظر کامل نیست، اما مقایسه کردن خود با دیگران، 
هیچ دردی را درمان نمی کند؛ به خصوص که فرد قربانی در این مقایسه، همة شرایط 

و عوامل را در نظر نمی گیرد و به یک مقایسة ظاهری و سطحی بسنده می کند. 

نقد منفی و کینه ورزی 
قربانی نیاز دارد تا دیگران را پایین بیاورد و در آنها اشکال پیدا کند. او با انجام این 
به  که  دارد  دوست  همچنین  وي  می کند.  پیدا  بودن  برتر  از  زودگذری  حس  کار، 
نارضایتی های قدیمی چنگ بزند. او از این ابزار مانند اسلحه استفاده می کند و آن را 
برای هر کسی که سعی کند وي را مسؤولیت پذیر کند، استفاده می کند؛ برای مثال، 
کافی است که یک بار خطایی از کسی ببیند، این خطا را بزرگ می کند و همیشه برای 
اشتباه پیش آمده، به طرف مقابل سرکوفت می زند و حتی او را عامل  بروز مشکالتی 

می داند که هیچ ربطی به فرد مورد نظر ندارد. 

احساس ناتوانی 
احساس عدم امنیت، یکی از بزرگترین مشکالت فرد قربانی است. او  همیشه نگران 
اتفاقی که  از  داستان سرایی  با  و در ذهن خود  نیامده  است که هنوز پیش  اتفاقی 
معلوم نیست بیفتد، یک هیوال می سازد و بعد با ترس و  وحشت از اوهام خود، دست 
از فعالیت می کشد و فقط از اوضاع گله و شکایت می کند. چنین فردی دائم به دنبال 
این است که از آخرین شایعات با خبر شود و به یاری ذهن نگران و پریشان خود، به 
آن پر و بال بدهد و بعد همان شایعه را عامل عدم موفقیت خود در گذشته، حال و 

آینده بداند.

عدم قاطعیت 
کنترل  را  زندگی اش  می تواند  که  ندارد  باور  قربانی  یک 
نیاز دارد،  به چه چیزی  اینکه  تأکید روی  با  بنابراین،  کند؛ 

می خواهد یا  استحقاقش را دارد، دچار مشکل می شود. زندگی افراد قربانی، معموالً 
و  نفس  به  اعتماد  برای  الگویی  چنین  و  است  انفعال  و  تسلیم  از  تکراری  الگویی 
پیشرفت های شخصی، بسیار مضر است، و چون فرد قربانی  موفق به شکستن این 

الگو نمی شود، اضطراب و افسردگی اش بیشتر می  شود.  

چه باید کرد؟
اگر متوجه شدید که شما نیز چنین ویژگی هایی دارید، پس هرچه زودتر به فکر تغییر 
و تحول در نگرش و نحوة زندگی خود باشید. قبل از هر چیز توجه داشته باشید که 
هر شرایط، موقعیت و مناسبت در زندگی، می تواند یک فرصت رشد باشد. شاید در 
باره اتفاقی که افتاده است، دیگران هم نقشی داشته باشند، اما همیشه می توان از 
خود پرسید که من در زمینة 
مشکل پیش آمده چه کرده ام 
بهبود  در  می توانستم  آیا  و  
باشم.  داشته  نقشی  وضعیت 
نشان  سؤال ها،  این  پرسیدن 
دهندة مسؤولیت پذیری، بلوغ 
و همکاری یک فرد است؛ به 
کمک  کار  این  انجام  عالوه، 
می کند که در آینده از مواجه 

شدن با شرایط مشابه، اجتناب کنید.  
خوب است که فهرستی از اهداف کوچک و دست یافتنی خود درست کنید و آرام 
آرام به سمت اهداف زندگی تان پیش بروید. مطمئن باشید که »برنامه ریزی کردن« 
راه رسیدن به موفقیت است. یک سررسید تهیه کنید و هر شب برنامه فرداي خود را 
در آن بنویسید. برای مطالعة دروسي که می توانید در برنامه هفتگی تان داشته باشید، 
از بهانه آوردن و گفتن اینکه کارهای غیر مترقبه نمی گذارند که شما مطابق برنامة تان 
پیش بروید، بپرهیزید. واقعیت این است که این بهانه ها فقط برای شانه خالی کردن 

از برنامه ریزی و تعهد داشتن است! 
پیشنهاد می کنیم که هر روز صبح با این شعار روز خود را آغاز کنید: »برنامه ریزی 

می کنم کارهایم را، کار می کنم برنامه هایم را.«

سخن آخر 
با این  گرفتار نشدن در دام ترحم به خود، قانونی طالیی برای سالمت ذهن است. 
حقیقت کنار بیایید که زندگی )چه زندگی خودتان و چه زندگی دیگران( بی عیب و 
نقص نیست. اگر می توانید کاری در راستای کاستن از مشکالت فعلی زندگی تان انجام 
دهید )که در بیشتر مواقع می توانید( این کار را بکنید، و اگر به راستی شرایط از دست 
شما خارج است، بهتر است که با این وضعیت کنار بیایید. شکایت کردن از زندگی، 
تلف کردن وقت است، و ترحم به خود، از دو جهت ضد بهره وری است: اول اینکه شما 
برای غلبه بر غم و نارضایتی خود، کاری نمی کنید، و دوم اینکه شما بدبختی اضافی 

ناشی از خودویرانگری را هم به غم های قبلی تان می افزایید.
هر وقت فکر کردید که یک موقعیت یا فرد خاصی دارد زندگی تان را تباه می کند، 
مطمئن باشید که خودتان هستید که دارید زندگی تان را تباه می کنید؛ زیرا احساس 

یک قربانی را داشتن، فاجعه بارترین شیوة گذران زندگی است.  

● یک قربانی باور ندارد که می تواند زندگی اش را کنترل کند؛ بنابراین، با تأکید روی اینکه 
به چه چیزی نیاز دارد، می خواهد یا  استحقاقش را دارد، دچار مشکل می شود. زندگی افراد 

قربانی، معمواًل الگویی تکراری از تسلیم و انفعال است و چنین الگویی برای اعتماد به نفس و 

پیشرفت های شخصی، بسیار مضر است، و چون فرد قربانی  موفق به شکستن این الگو نمی شود، 

اضطراب و افسردگی اش بیشتر می  شود 
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شرکت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که 
آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پایه های سال اول دوره دوم 
متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز کلی »مرحله ای و جامع« 

و در هشت نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده که در شش نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان 
اسفند ۹۸ برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پیشرفت تحصیلی  ارزیابی  و  پایة دهم  کتاب های درسی 
تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة ۴( در نظر گرفته شده است 
که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲7 برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزینه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد 

گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد ۱۳۹۹ و به نوعی، مقدمة 

آمادگی برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضیـ  فیزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبیات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
نیمسال  هر  امتحانات  برای  را  تا شرکت کنندگان  است  برنامه ریزی شده  ترتیبی  به 

آماده نماید.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

روز  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: 
www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر، 

نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری هر آزمون، از 

طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی:  www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
امکان  این  که  است  گرفته  نظر  در  تخفیفاتی  آزمون  نوبت  یک  از  بیش  متقاضیان 
بیشتری  از تخفیف  آزمون ها،  تعداد مراحل  افزایش  تا در صورت  را میسر می نماید 
تخفیف  اعمال  شیوه   ۹۹-۹۸ تحصیلي  سال  برای  جهت  این  در  و  گردند  بهره مند 
شهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یک آزمون، به منظور رفاه حال دانش آموزان 
عزیز به کار گرفته تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه 

مراحل، امکان پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 

ویژه دانش آموزان پایه دهم )سال اول دورة دوم متوسطه( 

سال تحصیلی 99-98
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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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحـوه پی گـیری هــر گونه سـؤال

 در خصـوص نتـایج دانـشگاه آزاد اسالمی

دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

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

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یكجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دهم به  صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان  ذکر است که دانش آموزان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  تخفیف  از  دهم،  آزمایشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در ۸ نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 280/000 ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون حدوداً 390/000 ریال و مجموعاً 3/120/000 ریال است.
الزم به  ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

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

و کد رهگیري دریافت نمایند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 

رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۴۲۹66-

۰۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و 
عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
مطالعه  از  بعد  عمل  آورند،  به  ثبت نام  خود  دانش آموزان  از  یکجا  به صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰ با 

شماره تلفن های: ۸۸۸۴۴7۹۱ الی ۸۸۸۴۴7۹۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 
انجام مي گردد و توصیه می شود که برای برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
آموزشی  مراکز  داوطلبان،  و همچنین  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری ۱۰5 سنایی، پالک ۳۰، تلفن : ۸۸۳۲۱۴55 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند .

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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 بدین  وسیله به اطالع کلیة متقاضیان ثبت  نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری 
قانون  اساس  بر  در سال ۱۳۹۹  دانشجو  پذیرش  که  )Ph.D( سال ۱۳۹۹ می رساند 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش 
آموزش عالی« مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسالمی و آیین  نامة اجرایی مربوط 
و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی« به  شرح 
ذیل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که متقاضیان ورود به دورة دکتری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی ، در رشته های مصوب 
و  )Ph.D( ثبت نام  دکتری  دوره های  ورودی  آزمون  در  عالی،  آموزش  گسترش  دفتر 
شرکت نمایند. الزم به ذکر است که پذیرش بر اساس قانون مذکور و مطابق این اطالعیه 
و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور )که در زمان ثبت  نام 

متعاقباً از سوي این سازمان منتشر می شود(، صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری )Ph.D( بر حسب هر یک 

از شیوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زیر انجام می شود:
1- دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دورة دکتری 

آموزشیـ  پژوهشی ، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
۱-۱- آزمون متمرکز )5۰ درصد(.

۱-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.
۱-۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی )۳۰ درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دورة دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

۱-۲- آزمون متمرکز )۳۰ درصد(.
۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.

۲-۳- مصاحبه علمی و بخش عملی )۳۰ درصد(.
۲-۴- تهیة طرح واره )۲۰ درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، و مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی پذیرنده 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 :
۳-۱- آزمون زبان با ضریب )۱(.

۳-۲- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )۱(.
۳-۳- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی  ارشد با ضریب )۴(.

محور،  پژوهش  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  شامل:  دوره هاي  تمام  براي  پذیرش  و  سنجش 
پردیس هاي خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی، بر اساس قانون 

فوق صورت خواهد گرفت.

 
4- سایر شرایط و ضوابط

۴-۱- تمامی دانشجویان و فارغ  التحصیالن مقطع کارشناسی  ارشد و دکتری حرفه ای 
می توانند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، که در دفترچه 

راهنما درج خواهد شد، در این آزمون ورودی ثبت نام و شرکت نمایند.
۴ـ  ۲ـ  دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسي ارشد، در صورتي که مشمول آیین نامه شمارة 
۲/776۳۳ مورخ ۲۸ مرداد ۹۲ که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.  
۴-۳- مؤسسات، برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 

آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه همان سال )۱۳۹۹( فارغ  التحصیل شوند.
۴-۴- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال ۱۳۹۸، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال ۱۳۹۹ را نداشته 

و یک سال محروم از آزمون خواهند شد.
۴-5- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه  متمرکز سال ۱۳۹۹ درج خواهد شد.
ضمناً داوطلبان آزمون دکتري مي توانند براي اطالع از جداول رشته ها و مواد امتحاني 
آزمون ورودي دوره هاي دکتري )Ph.D( ۱۳۹۹ به سایت سازمان سنجش به نشاني: 

www.sanjesh.org مراجعه کنند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیة سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

جداول رشتـه ها و مواد امتحانی
 آزمــون ورودی دوره های  
دکــتری )Ph.D( سال 1399
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سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز 
برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را در سراسر کشور فراهم کند؛ لذا دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و 
سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمایل به اخذ مجوز برگزاری 
آزمون زبان آلمانی تلک (telc) از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)تنها مرجع 
قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در کشور(، می توانند درخواست های 

خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:
فّناوری«،  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  از  معتبر  آموزشی  فعالیت  مجوز  داشتن   -۱

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

۳- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:
- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی )به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان 
سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل ۱/5 متر از هر طرف، سامانه روشنایی، 

سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و ...(.
- سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.

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

امکان  با  آزمون،  برگزاری  فضای  کنار  در  آزمون  مدیریت  برای  مستقل  فضای   -
دسترسی به اینترنت، تلفن و ... .

- سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون 
شفاهی.

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

صوتی،  روشنایی،  های  سامانه  برای  مناسب،  اضطراری  برق  تأمین  امکان  داشتن   -
سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه اي که واجد شرایط اولیه پیشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی 
تلک (telc) در ایران، باید نسبت به اخذ دو مجوز ]یکی از سازمان سنجش )مرجع 
از  دیگری  و  کشور(  در  بین المللی  های  آزمون  برگزاری  مجوز  کننده  صادر  قانونی 
مؤسسه تلک (telc) آلمان )صاحب امتیاز آزمون تلک([ اقدام کند که مراحل آن به 

شرح زیر است:
از سوي   (telc) آلمانی تلک  برگزاری آزمون زبان  ارسال درخواست اخذ مجوز  ۱ـ 

مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش آموزش کشور.
۲ـ اعالم کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش 

به مؤسسه درخواست کننده.
۳ـ اعالم کتبی موافقت مؤسسه درخواست کننده با شرایط اعالم شده از سوی سازمان 

سنجش، به همراه ارسال تصویر مدارک الزم به این سازمان.
۴ـ استعالم تأیید مدارک مؤسسه درخواست کننده و نداشتن منع قانوني از مراجع 

ذي صالح، از سوي سازمان سنجش.
5ـ  بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست کننده از سوي نماینده ناظر سازمان سنجش.

سوي  از  کننده  درخواست  مؤسسه  تجهیزات  و  فضا  مدارک،  تأیید  صورت  در  6ـ 
سازمان سنجش، این سازمان ضمن اعالم نتیجه )بند۴ و 5( به مؤسسه درخواست 
کننده، در صورت تمایل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلک 

(telc) به دانشگاه FHM در کشور آلمان )نماینده مؤسسه تلک( معرفی می کند.
7ـ در صورت اخذ تأیید مراحل  ۴ و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست 
کننده، نسبت به پی گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک (telc) و ارائه آن به سازمان 

سنجش، اقدام مي نماید.
۸ ـ در صورت انجام مرحله 7، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش )تعهد به سازمان( 

به مؤسسه درخواست کننده برای اعالم موافقت ارسال مي شود.
۹ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش.

 (telc) ۱۰ ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک
در ایران اقدام مي کند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 مجـوز برگـزاری آزمون 

)telc( زبان آلـمانی تلـک

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 

با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  یعنی شرکت  آن،  پدیدآورنده  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای سایر  این سؤاالت  از  بوده و استفاده  کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، 
مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیة بسیار مهم شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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