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بیستم صفر ، سالروز اربعین 

سید و َسرور آزادگان جهان حضرت 

امام حسین )علیه السالم( و اصحاب 

و یاران با وفایشان در صحرای نینوا  

برتمام عالمیان تسلیت  باد

صفحه  7

صفحه  4

صفحه  8

چند نكته درباره جداول رشته ها 

و مواد امتحانی آزمون 

كارشناسي ارشد سال 1399

کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 

در  شرکت  و  نام  ثبت  متقاضیان 

ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون 

سال 1399 می رساند که بر اساس 

دانشجو  پذیرش  و  قانون »سنجش 

در دوره های تحصیالت تکمیلی در 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« 

محترم  مجلس   94/12/18 مصوب 

شورای اسالمی و همچنین مصوبات 

»شورای سنجش و پذیرش دانشجو 

در دوره های تحصیالت تکمیلی«، 

ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون 

مندرج  شرایط  با   1399 سال 

لذا  شد؛  خواهد  برگزار  درقانون 

متقاضیان  تمام  که  دارد  ضرورت 

رشته  کلیه  در  فوق  دوره  به  ورود 

های مصوب دفتر گسترش آموزش 

عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی دولتی و غیردولتی از 

جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در این 

آزمون شرکت نمایند. الزم به ذکر 

آزمون،  این  در  پذیرش  که  است 

مطابق  و  مذکور  قانون  اساس  بر 

و  شرایط  همچنین  و  اطالعیه  این 

ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 

پذیرش آزمون مذکور )که در زمان 

ثبت نام از سوي این سازمان منتشر 

می شود( صورت خواهد گرفت. 

رشته  امتحانی،  رشته های  عناوین 

دانشجو،  پذیرنده  های  گرایش  و 

دروس امتحانی هر رشته و ضرایب 

هر درس مطابق جدول مندرج در 

سایت سازمان سنجش است. 

 روابط عمومي سازمان سنجش

 آموزش كشور

ازسوی سازمان سنجش اعالم شد :

رشته ها و مواد امتحانی 

آزمون كارشناسي ارشد

ناپیوسته سال 1399

گفت و گو با رتبۀ یک كشوری گروه آزمایشي علوم 

تجربی در آزمون سراسری 98:

میانگین مطالعۀ هفتگی ام 

در سال دهم ، یک یا یک 

ساعت و نیم كمتر از سال 

دوازدهم بود

چرا یاد نمي گیریم؟

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم كد قبولي نهائي برخی از 

كدهای آزمون سراسري 1398 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
هر کس مي خواهد در جوار پیامبر خدا )ص( 
فاطمه )س(  )ع( و حضرت  امام علي  و جوار 

باشد، زیارت امام حسین )ع( را رها نکند. 

همانا خدا بر عهدة شما واجب هایي نهاده، آن 
را ضایع مکنید، و حدودي برایتان نهاده، از آن 
مگذرید، و از چیزهایي شما را بازداشته، حرمت 
آن را مشکنید، و چیزهایي را براي شما نگفته 
نگذارده ]است[؛  وا  فراموشي  از روي  را  و آن 

پس خود را دربارة آن به رنج میفکنید.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
نماز  خداوند،  نزد  کارها  داشتني ترین  دوست 
اول وقت، سپس نیکي به پدر و مادر، و سپس 

جهاد در راه خداست.

شرکت  و  نام  ثبت  متقاضیان  تمام  اطالع  به  1ـ 
 1399 سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  در 
قانون »سنجش و پذیرش  بر اساس  می رساند که 
دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها 
عالی« مصوب 94/12/18 مجلس  آموزش  مراکز  و 
»شورای  مصوبات  همچنین  و  اسالمی  شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 
سایت  در  مندرج   شرایط  با  آزمون  این  تکمیلی«، 
 www.sanjesh.org :سازمان سنجش به نشاني

برگزار خواهد شد.
2ـ الزم است که تمام متقاضیان ورود به دوره فوق 

آموزش  دفتر گسترش  کلیه رشته های مصوب  در 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  از  اعم  عالی، 
دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در 

این آزمون شرکت کنند. 
3ـ پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
1399 بر اساس قانون یاد شده در بند 1 و همچنین 
شرایط و ضوابط درج شده در دفترچه راهنمای پذیرش  
این آزمون، که در زمان ثبت نام از سوي این سازمان 

منتشر می شود، صورت خواهد گرفت. 

موفق باشيد

چند نكته درباره جداول رشته ها 
و مواد امتحانی آزمون كارشناسي ارشد سال 1399

آزاد  دانشگاه  ایثارگران  و  شاهد  امور  مرکز  سرپرست 
باالتر  تحصیلی  مقطع  یک  امتیاز  اعطای  از  اسالمی، 
و  شهدا  معزز  همسران  و  فرزندان  مادران،  پدران،  به 

مفقودان خبر داد.
شاهد  امور  مرکز  سرپرست  آرا،  صالحی  احمد  دکتر 
ابالغ  به  اشاره  با  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ایثارگران  و 
بخشنامه نحوه برقراری امتیازات استخدامی ایثارگران، 
ایثارگر در  از جامعه کارکنان  گفت: به منظور حمایت 
دانشگاه آزاد اسالمی، نشست هایی با رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی و معاون توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه 
از  مربوطه  هدف  جامعه  بهره مندی  و  گرفت  صورت 

مزایای ارتقاء یک مقطع تحصیلی باالتر، قطعی شد.
آزاد  دانشگاه  ایثارگران  و  شاهد  امور  مرکز  سرپرست 
اسالمی گفت: بر اساس ماده 28 قانون جامع خدمات 
پدران،  بخشنامه،   2 بند  پیرو  و  ایثارگران  به  رسانی 
مفقودان  و  شهدا  معزز  همسران  و  فرزندان  مادران، 
و  شهید  بنیاد  از  معتبر  گواهی  ارائه  از  پس  می توانند 
مزایای  از  آزادگان،  و  جانبازان  همانند  ایثارگران،  امور 

یک مقطع تحصیلی باالتر استفاده کنند.
ایثارگران  و  امور شاهد  و مسؤوالن  مدیران  افزود:  وي 
در واحدها و مراکز آموزشی، مسؤول حسن اجرای این 

بخشنامه هستند.

 یک مقام مسؤول دانشگاه آزاد خبر داد :

اعطای امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر به خانواده شهدا
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30 مهر ماه:

آخرین مهلت ثبت نام در مراسم 
اعطای تندیس فداكاری دانشجویان

مهلت ثبت نام نهمين آیين اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران تا 
۳۰ مهر ماه تمدید شد.

در این آیین، از دانشجویان و گروه های دانشجویی فعال در حوزه مصادیق فداکاری 
چون حضور داوطلبانه در دفاع از کشور، انقالب اسالمی و حریم اهل بیت )علیهم السالم( 
و ارائه خدمات پیشگیرانه و امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخ دادهای طبیعی یا 
غیرمترقبه )با تأکید بر دانشجویان و گروه های دانشجویی فعال در سیل اخیر( تقدیر 

می شود.
خیریه،  امور  در  داوطلبانه  فعالیت های  انجام  به  می توان  فداکاری  مصادیق  دیگر  از 
مشارکت  عضو،  و  خون  اهدای  طریق  از  نیازمند  بیماران  حیاتی  ارگان های  تأمین 
داوطلبانه در سازندگی، آبادانی و محرومیت زدایی کشور، انجام فعالیت های داوطلبانه 

در حوزه های سالمت و توانبخشی اشاره کرد.
نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران، با همکاری سازمان جهاد 
دانشگاهی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی کشور، سازمان انتقال 
خون ایران، سازمان بسیج دانشجویی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( برگزار 

می شود.
عالقه مندان می توانند برای ثبت نام و شرکت در این آیین، تا 3۰ مهر ماه به پایگاه 

اینترنتی آن به نشانی : www.tandisefadakari.ir مراجعه کنند.
نشانی دبیرخانه آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران: تهران، خیابان 
انقالب، خیابان 1۶ آذر، نبش خیابان ادوارد براون، شماره 2۰، سازمان جهاد دانشگاهی 

تهران.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن: ۰21-۶۶49۰33۰ 

تماس حاصل کنند.

افزایش اعتبار وام عتبات دانشجویی 

از افزایش  مدیر خدمات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
وام عتبات خبر داد و گفت: امسال حدود ۳ ميليارد تومان برای ارائة این وام 

اختصاص داده شده است.
حسن جعفری، از افرایش وام عتبات دانشجویی خبر داد و گفت: سال گذشته، حدود دو 

میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان وام عتبات به دو هزار و ۶۵8 نفر دانشجو پرداخت شد.
وی ادامه داد: امسال این اعتبار به سه میلیارد تومان افزایش یافته است و صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم این آمادگی را دارد که حتی اگر تعداد دانشجویان متقاضي 

بیشتر شد، نیز این وام را پرداخت کند.
مدیر خدمات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: دانشجویانی 
که به زیارت عتبات مشرف شده اند، می توانند با ارائه مدارک خود، این وام را دریافت 

کنند.
جعفری تأکید کرد: هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد و دانشجویانی که به عتبات، 
و  و همین طور چه تحت پوشش ستاد عمره  و هزینه شخصی  آزاد  به صورت  چه 

عتبات دانشجویی، مشرف شده اند، می توانند این وام را دریافت کنند.

با ابالغ دستورالعملی:

جزئیات بازگشت به تحصیل دانشجویان
 دانشگاه آزاد اعالم شد

آزاد  دانشگاه  کشاورزی  و  مهندسی  علوم،  و  هنر،  و  انسانی  علوم  معاونان 
اسالمي، دستورالعمل بازگشت به تحصيل دانشجویان این دانشگاه را ابالغ 

کردند.
دکتر  و  هنر،  و  انسانی  علوم  معاون  پناه،  خسرو  عبدالحسین  دکتر  حجت االسالم 
جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی، دستورالعمل 
و  آموزشی  مراکز  واحدها،  استان ها،  رؤسای  به  را  دانشجویان  تحصیل  به  بازگشت 

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی این دانشگاه ابالغ کردند.
بر اساس این دستورالعمل، ادامه تحصیل دانشجویان رشته های غیرپزشکی دانشگاه 
آزاد اسالمی، که به دالیل مختلف از ادامه تحصیل باز مانده اند )غیر از دانشجویانی 
که به دلیل وضعیت نامطلوب تحصیلی، اخراج آموزشی شده اند(، در صورت مراجعه، 

تا پایان 99/۶/31 بالمانع اعالم می شود.
پایان نامه/ رساله  این دستورالعمل، مشمول دانشجویان تحصیالت تکمیلی که فقط 
مقررات  و  ضوابط  برابر  دانشجویان،  این  برای  لذا  نمی شود؛  است،  مانده  باقی  آنها 

آموزشی و با رعایت قوانین نظام وظیفه تصمیم گیری به عمل می آید.
بر اساس بندهای این دستورالعمل، افرادی که رشته/گرایش آنها در واحد دانشگاهی 
این  مشمول  ندارند،  دانشجو  پذیرش  مرکز  و  واحد  کنونی  شرایط  در  و  نبوده  دایر 

دستورالعمل نمی شوند.  
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خواندند؟  درس  چقدر  خواندند؟  درس  چگونه 
مطالعة عمومی ها را از کی شروع کردند؟ هيچ وقت 
خسته یا نااميد نمی شدند؟ اصاًل چطور می شود که 
رتبة تک رقمی آورد؟ این سؤال ها و ده ها سؤال 
مشابه، که هر سال از ما سؤال می شود، ما را بر آن 
می دارد که با رتبه های برتر آزمون سراسری گفت 
آزمون  یک  رتبه  ویژه  به  باشيم؛  داشته  گویی  و 
سراسری که توانسته است در این مسابقة علمی 
مهم و سراسری، گوی سبقت را از سایرین بُرباید 
احمدی نژاد،  ایزدمهر  بایستد.  اول  سکوی  بر  و 
تجربی  علوم  آزمایشی  گروه  یک  رتبة  دارندة 
آزمون سراسری امسال بوده است؛ جوانی که در 
را  اول  مقام  داوطلب،  هزار   7۰۰ از  بيش  با  رقابت 
با  ایشان  از همراهی  با سپاس  کسب کرده است. 
هفته نامة پيک سنجش، نظر شما را به این گفت و 

گو جلب می کنيم. 
* آقای احمدی نژاد! با تشکر از حضورتان در این 
از  اولين و مهم ترین سؤال،  به عنوان  گفت و گو، 
را چگونه  درس  هر  که   بپرسيم  مي خواهيم  شما 

مطالعه می کردید؟ 

ایزدمهر احمدی نژاد : 
زبان و ادبيات فارسي: 

برای بخش لغات ادبیات، به واژه نامه کتاب های فارسی 
البته  است؛  کافی  مقدار  همین  نظرم  به  و  کردم  اکتفا 
واژه نامه ها را چند بار مرور کردم. برای امال، ضبط شدة 
و  می شنیدم  را  کلمات  داشتم.  را  امالیی  چند  کلمات 
برای اینکه در خاطرم بماند، آنها را یادداشت می کردم 
و در نهایت تست امال کار می کردم. قرابت را زیاد کار 
کردم، اما با این وجود، اشتباهاتم بیشتر از قرابت بود؛ 
مطمئن  نمی توانی  کنی،  کار  که  هم  چقدر  هر  چون 
باشی که در آزمون سراسری به همۀ سؤال های قرابت 
از  بخش  این  بود؛ چون  قوی  دستورم  مي دهی.  جواب 
ادبیات قاعده مند است و اگر قاعده را بلد باشی، می توانی 
به سؤال هاي این مبحث پاسخ دهی. برای آرایه هم باید 

تست زد؛ البته تست های آرایۀ امسال سخت نبود. 
ادبیات  برای  الی 2۵ ساعت  هفته ای 2۰  در کل،  من، 
وقت می گذاشتم؛ چون ادبیاتم در سال دهم ضعیف بود 
و نیاز بود که وقت بیشتری را برای این درس بگذارم؛ 

در ضمن، درس ادبیات، به خاطر  تنوع زیادش، پتانسیل 
زیادی برای مطالعه کردن دارد.

زبان عربی:
سال دهم، قواعد عربی را از کتاب های نظام قدیم، که 
بعد  سال های  مي کردم.  مطالعه  دارند،  بیشتری  قواعد 
عماًل فقط قواعد عربی را دوره می کردم. برای تسلط بر 
ترجمه نیز تست زدم. شاید حدود 7 یا 8 کتاب تست را 

حل کردم تا به ترجمه مسلط شوم. 
فرهنگ و معارف اسالمی:

در بعضی از دروس معارف، خیلی مشکل داشتم؛ چون 
در آزمون های آزمایشی کمی شرکت می کردم، ابتدای 
سال تحصیلی کمتر سراغ این درس رفتم، اما از بهمن 
کردم.  شروع  را  معارف  خواندن  جدی،  صورت  به  ماه 
در این درس هم به نظر من کتاب های کمک آموزشی 
خیلی جزئی نگر است؛ در حالی که آزمون سراسري به 
درسی  کتاب  به  که  است  الزم  اما  نیست؛  صورت  این 
به  خواندن  زیاد  با  تسلط  این  و  باشیم،  مسلط  خیلی 
دست نمی آید، بلکه با عمیق خواندن امکان پذیر است. 
را  معارف  کتاب  واو  به  واو  باید  که  نیستم  معتقد  من 
حفظ کرد؛ چون هر چقدر هم که بخوانی یادت می رود. 
خود من سال آخر چهار بار کتاب معارف را خواندم. ابتدا 
یک پاراگراف را می خواندم و چندین بار مرور می کردم 
برای خودم بگویم، و دفعات  از حفظ  بار  بتوانم یک  تا 
بعد چند پارگراف را با هم می خواندم و گاه یک قسمت 

را برای خودم تکرار می کردم. 
زبان خارجي: 

زبانم خوب بود و بیشتر تست می زدم و مطالعۀ جدی 
برای  کل،  در  کردم.  شروع  دیر  نسبتاً  را  درسی  کتاب 
درس نامه  ابتدا  گرامر  برای  و  می زدم  تست  فقط  لغت 
کمک  کتاب های  می زدم.  تست  بعد  و  می خواندم  را 
را  نکته هایی  و  دارند  اضافه  مطالب  گاه  زبان  آموزشی 
من  نمی آید.  سراسري  آزمون  در  که  می کنند  مطرح 
مباحثی  خصوص  )به  گرامری  مباحث  به  تسلط  برای 
که در آنها مشکل داشتم(، به جای مراجعه به کتاب هاي 
و  موتورهای جست  در  را  نکته  همان  آموزشی،  کمک 
جو، به انگلیسی جست و جو می کردم و می خواندم؛ در 
واقع تالش می کردم تا از منبع اصلی، اطالعات دقیق را 

به دست بیاورم. 

ریاضی:
ریاضی را دوست داشتم؛ تا جایی که هر وقت کالفه یا 
خسته می شدم، سؤال های رشتۀ ریاضی فیزیک را حل 
می کردم. ریاضی سال دوازدهم را هم تابستان منتهی به 
سال دوازدهم خوانده بودم و فقط یک قسمت کوچکی 
از آن برای طی سال دوازدهم باقی مانده بود. در کل، 

وقت زیادی را به این درس اختصاص نمی دادم.
از دانش آموزان دوره نظام  اولين مجموعه  * شما 
جدید بودید و کتاب های سال دوازدهم هم اواخر 
تابستان منتشر شد؛ چطور کتاب سال دوازدهم را 

در تابستان خواندید؟! 
برای  می گویید.  درست  بله،  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
همین نیز در تابستان، کتاب های نظام قدیم و کتاب های 

کمک آموزشی را مطالعه کردم.
نظام جدید  مباحث کتاب های درسی  از  بعضی   *
است؛           کرده  پيدا  تفاوت  قدیم  نظام  کتاب های  با 

با این مباحث چه کردید؟
همین  به  است.  طور  همین  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
دلیل، در دروس عربی، ریاضی و فیزیک، مباحثی بیشتر 
کل،  در  خواندم.  جدید  نظام  درسی  کتاب های  حد  از 
چون اولین دورة نظام جدید بودیم، هر سال از مباحث 
تابستان ها  من  و  نداشتیم  اطالع  بعد  سال  کتاب های 
کنم؛  مطالعه  را  قدیم  نظام  کتاب های  که  بودم  مجبور 
برای مثال، تابستان سال دهم، بخشی از کتاب های نظام 
قدیم سال یازدهم را مطالعه کردم؛ حتی درس نامه ها را 

می خواندم و تست های مرتبط با آن را می زدم.
* طی سال تحصيلی، از اینکه بعضی از مباحثی را 
که در تابستان خوانده بودید، مرتبط با کتاب های 

درسی نبود، احساس نااميدی نمی کردید؟
عالقه   خواندن  درس  به  وقتی  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
داشته باشید، از خواندن مطالب درسی، نه تنها خسته 
نمی شوید، بلکه حس خوبی هم پیدا می کنید؛ از طرف 
دیگر، جز سال آخر، من هیچ وقت به قصد شرکت در 
آزمون سراسري درس نمی خواندم. من یک دانش آموز 
بودم و وظیفه ام درس خواندن بود، و چون معتقدم که 
هر کاری می کنم باید با بهترین کیفیت انجام دهم، در 
همین  می رفتم.  جلو  نگاه  همین  با  نیز  خواندنم  درس 
از  بیشتر  یازدهم،  سال  من  که  بود  شده  باعث  نگاه 
دوازدهم درس بخوانم و میانگین مطالعۀ هفتگی ام در 

گفت و گو با رتبۀ یک كشوری گروه آزمایشي علوم تجربی در آزمون سراسری 98:

میانگین مطالعۀ هفتگی ام در سال دهم  
 یک یا یک ساعت و نیم كمتر از سال دوازدهم بود
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سال دهم، یک یا یک ساعت و نیم کمتر از 
سال دوازدهم بود.  

* پس حداقل سه سال متوسطه دوم را 
»بکوب« درس مي خواندید و خسته هم 

نمی شدید؛ درست است؟ 
بودن  خسته  به  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
با  من  مثال،  برای  نمی دادم؛  اهمیت  خیلی 
خوابم مشکل داشتم و شش ساعت خوابیدن 
در شبانه روز برای من کم بود؛ برای همین، 
گاه مجبور بودم راه بروم و درس بخوانم تا 

درس  به  که  بگویم  می توانم  کل،  در  اما  نبرد؛  خوابم 
خواندن عادت کرده بودم و بخشی از روال زندگی من 

شده بود. 
مطرح  من  برای  سؤال  یک  احمدی نژاد!  آقای   *
ادبيات،  مثل  درسی  برای  شما  اینکه  است؛  شده 
وقت  ساعت   25 تا   2۰ هفته ای  خودتان  گفتة  به 
می گذاشتيد؛ حال آیا برای ریاضی، که هم ضریب 

است،  سختی  درس  هم  و  دارد  بيشتری 
وقت مشخصی را اختصاص نمی دادید؟ 

که  است  این  واقعیت  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
رتبه های برتر گروه هاي آزمایشي علوم تجربی 
عمومی ها  در  بیشتر  فني،  و  ریاضی  علوم  و 
ضعف دارند. شما در درس ریاضی باید به یک 
عدد برسید و انجام این کار، با یاد گرفتن راه 
حل مسأله امکان پذیر است؛ برای همین، همۀ 
برتر، در درس های ریاضی و فیزیک  رتبه های 
توانمند هستند، اما در درس ادبیات هیچ وقت 
به جواب قطعی  باشید که  نمی توانید مطمئن 

رسیده اید! 
* با زیست شناسی چه می کردید؟

مطالعۀ  طبیعتاً  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
بیشترین  آن،  بر  تسلط  و  زیست شناسی 
مشکل من بود؛ تا جایی که چند بار به فکرم 
باز  اما خوب  را عوض کنم؛  رسید که رشته ام 
منصرف می شدم. کتاب درسی ما ـ به عنوان 
از کتاب هاي دوره نظام جدید  اولین مجموعه 
این  درگیر  من  و  داشت  زیادی  اشتباهات  ـ 
سراسري  آزمون  از  بعد  اما  بودم،  اشتباهات 
همه  این  برای  ضرورتی  که  شدم  متوجه 
حساسیت وجود نداشت؛ چون طراحان سؤال 
کتاب  درست  بخش های  از  سراسري،  آزمون 

سؤال طرح کرده بودند. 
نحوة مطالعه ام نیز، برخالف عده ای از داوطلبان 
در  چون  نبود؛  ترکیبی  کنکور،  مدرسان  یا 
ترکیب  حالت  بی نهایت  زیست شناسی،  درس 
وجود دارد و بیشتر باعث گیج شدن داوطلب 
به خوبی  را  مباحث  باید  من  نظر  به  می شود. 
درک کرد و ترکیب مطالب را سر جلسۀ آزمون 

انجام داد. برای انجام این کار، الزم است که متن کتاب 
نه  بخشید؛  عمق  درسی  مباحث  به  و  فهمید  دقیق  را 

اینکه طوطی وار آنها را حفظ نمود.
چقدر  نظر،  مورد  عمق  این  به  رسيدن  برای   *

زیست شناسی می خواندید؟
ایزدمهر احمدی نژاد: زیست شناسی، بیشترین وقت را 
به 2۵  نزدیک  از من می گرفت. شاید  بین درس ها  در 
با  می خواندم؛  زیست شناسي  هفته  در  ساعت   3۰ الی 

این وجود، من هر سه کتاب زیست شناسي 
را فقط سه بار خواندم. 

درس های  سایر  سراغ  برویم   *
اختصاصی. 

ایزدمهر احمدی نژاد: فیزیک شبیه ریاضی 
در  درسی  کتاب  من  نظر  به  البته  است؛ 
فیزیک، مهم تر از ریاضی است؛ چون مباحث 
حفظی نیز دارد؛ اما در کل، سؤال ها بیشتر 
محاسباتی هستند. برای تسلط بر این درس، 
سپس  و  می خواندم  را  درسی  کتاب  ابتدا 

تست می زدم. 
دشواری  و  تنوع  قدیم،  نظام  کتاب شیمی  در  شيمی: 
جنبۀ  بیشتر  جدید  کتاب های  اما  بود،  بیشتر  مسائل 
سمت  به  کنکور  طراحان  البته  کرده اند؛  پیدا  حفظی 
حفظی بودن سؤاالت نرفته اند و همچنان سؤال ها بیشتر 
روی  از  را  محاسباتی  مباحث  من  هستند.  محاسباتی 
در  و  کردم  مطالعه  تابستان  در  قدیم  نظام  کتاب هاي 

به نظر من سؤال های آزمون سراسري، ساده تر و منطقی تر از 

سؤال های آزمون های آزمایشی  است كه مؤسسات مختلف برگزار 

می كنند! این مؤسسات، بدون دلیل، سؤال ها را سخت تر و طوالنی تر 

می كنند و همین مسأله عاملی می شود تا دانش آموزان برای بعضی 

از درس ها، از جمله زیست شناسی، تالش بیش از حد نیاز كرده یا 

حتی مسیر اشتباه را طی كنند  
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کتاب هاي  مباحث حفظی  بیشتر  تحصیلی،  سال  طول 
درسی خودمان را کار می کردم. حفظیات را باید با دقت 
نظر من، حفظیات  به  نمود.  مرور  بارها  و  بسیار خواند 
نظام جدید، بیشتر و سخت تر از نظام قدیم است. من 
الی 1۵ ساعت  هفته ای 1۰  برای درس شیمی حدوداً 

وقت می گذاشتم. 
بيشتر  نظر  دقت  برای  دانش آموزان،  از  بعضی   *
را اصطالحًا »های  نکته های مهم کتاب  خودشان، 
استفاده  روش  این  از  نيز  شما  می کنند،  الیت« 

می کردید؟
همۀ  من  نظر  به  چون  نه،  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
قسمت های کتاب مهم است. اکثراً بچه ها قسمت هایی را 
»های الیت« می کنند که قباًل از آن بخش ها سؤال طرح 
شده است؛ اما ممکن است که طراح، سراغ قسمت های 

جدیدی برود که تا کنون به آنها توجهی نشده است. 
کردید.  عوض  را  خود  مدرسه  دوازدهم،  سال   *
سال  در  مدرسه  کردن  عوض  که  نمی کنيد  فکر 

آخر تحصيلی، کار اشتباهی است؟! 
جّو  می رفتم  که  مدرسه ای  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
رقابتی سنگینی داشت و من اهل فضای رقابتی نبودم. 
اینکه ببینی همکالسی ات چند ساعت درس خوانده و 
با روحیۀ من  نه،  یا  او درس خوانده ای  اندازة  به  آیا تو 
عنوان  به  که  نداشتم  دوست  حتی  نمی آمد؛  در  جور 
چند  در  همین،  برای  شوم؛  معرفی  زرنگ  دانش آموز 
آزمون آزمایشی یکی از مؤسسات که شرکت کردم، از 
ذکر  برتر  رتبه های  لیست  در  مرا  نام  که  خواستم  آنها 
بودم،  اول شده  نفر  اینکه  با  به همین خاطر،  و  نکنند 
خانواده ام،  افراد  بود؛ حتی جز  نشده  برده  من  از  نامی 
هیچ یک از اقوامم از وضعیت درسی من با خبر نبود، 
اینکه سازمان سنجش رتبه های برتر را اعالم  از  و بعد 

کردند، آنها از وضعیت من با خبر شدند! 
* چقدر به آزمون های آزمایشی اعتقاد دارید؟ 

آزمون  سؤال های  من  نظر  به  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
آزمون های  از سؤال های  و منطقی تر  سراسري، ساده تر 
آزمایشی  است که مؤسسات مختلف برگزار می کنند! این 
مؤسسات، بدون دلیل، سؤال ها را سخت تر و طوالنی تر 
می کنند و همین مسأله عاملی می شود تا دانش آموزان 
از جمله زیست شناسی، تالش  از درس ها،  بعضی  برای 

بیش از حد نیاز کرده یا حتی مسیر اشتباه را طی کنند.  
* به نيایش چقدر اعتقاد دارید؟ 

آزمون  به  قدر  هر  من،  برای  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
می شد؛  بیشتر  شدتش  می شدم،  نزدیک تر  سراسري 
این  به  البته  داشت؛  نقش  خیلی  من  آرامش  در  چون 
اعتقاد ندارم که فرد هیچ کاری نکند و فقط به پروردگار 
نیایش  می کند،  را  تالشش  که  فردی  ولی  کند؛  توکل 

برایش بسیار آرامش بخش است. 
آخر  سال  در  خصوص  به  خانوادگی تان  فضای   *

چگونه بود؟ 
چه  من  اینکه  به  خانواده ام  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
بخوانم و چقدر بخوانم، نظارت نداشتند و به نظرم کار 
نقش  بیشتر  باید  والدین  یعنی  می کردند؛  هم  درستی 
بر نحوة درس  اینکه صرفاً  تا  باشند  حمایتگر را داشته 

خواندن فرزندانشان نظارت داشته باشند.
از  مانع  که  عواملی  از  یکی  اخير،  در سال های   *
همراه  تلفن  می شود،  داوطلبان  خواندن  درس 
است. بسياری از جوانان، در خارج از کالس درس، 
می کنند.  خود  همراه  تلفن  صرف  را  زیادی  وقت 

شما چقدر درگير تلفن همراه خود بودید؟ 
برای  اما  داشتم،  موبایل  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
از  استفاده می کردم؛ چون خیلی  آن  از  درس خواندن 
درس هایی که می خواندم، از روی موبایل بود. کتاب ها 
از امکان جست و جوي مطالب  را دانلود کرده بودم و 
استفاده می کردم؛ برای مثال، یک بار فقط قید »بعضی« 
را در کتاب زیست شناسی جست و جو می کردم و آنها 

را مرور می کردم. 
* شب و روز قبل از آزمون سراسري چه می کردید؟  

را  ادبیات  نامه های  واژه  مدتی  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
نه و  تا شب کار خاصی نکردم. ساعت  خواندم و دیگر 
نیم شب برای خواب رفتم و ساعت یازده هم خوابم برد.  
* سؤال های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فني یا 
عمومی گروه هاي آزمایشی علوم انسانی و هنر را 

نگاه نکردید؟ 
ایزدمهر احمدی نژاد: نه؛ چون اگر سؤال ها سخت بود، 
روحیه ام را از دست می دادم، و اگر آسان بود، با تصور 
اینکه سؤال ها آسان خواهد بود، امکان داشت که دقت 

نظرم سر جلسۀ آزمون سراسري کم شود.

* روز آزمون سراسري چه کردید؟
سراسري،  آزمون  برگزاري  روز  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
استرسم نسبت به شب قبل کمتر بود، و چون شب قبل 
از آن، کمی نگران دیر بیدار شدن و خواب ماندن بودم، 
چند دقیقه اول شروع آزمون سراسری هم کمی سخت 

گذشت، اما در کل، مشکلی پیش نیامد. 
* سر جلسه آزمون سراسري وقت کم نياوردید؟

ایزدمهر احمدی نژاد: در دروس عمومی، در مقایسه با 
آزمون های آزمایشی که دادم، وقت کم آوردم و نتوانستم 
وقت  اختصاصی،  دروس  در  اما  کنم،  دوره  را  سؤال ها 
اضافه هم آوردم و محاسباتم را یک بار دیگر مرور کردم 

که اتفاقاً یک خطا پیدا کردم و آن را تصحیح کردم.
سراسري  آزمون  یک  رتبة  که  می کردید  فکر   * 

شوید؟! 
ایزدمهر احمدی نژاد: قبل از برگزاري آزمون سراسري، 
اما چون آزمون های  باره فکر نمی کردم،  این  خیلی در 
که  نبود  انتظارم  از  دور  می دادم،  خوب  را  آزمایشی 
رتبه ام خوب شود؛ ولی بعد آزمون سراسري، چون تعداد 
داده  که  آزمایشی  آزمون های  با  مقایسه  در  غلط هایم، 
به  این خاطر که سطح سؤال ها  به  و  بود  بیشتر  بودم، 
بود، فکر می کردم که  نسبت سال های گذشته ساده تر 

شاید رتبه ام زیر 1۰ نشود. 
* چه صحبتي با داوطلبان آزمون سراسري سال 

آینده )1۳99( دارید؟ 
در  ناامید شد.  نباید  هیچ وقت  ایزدمهر احمدی نژاد: 
مدارس  که  تستی،  آزمون های  یا  آزمایشی  آزمون های 
برگزار می کنند، کمتر به فکر رتبه و تراز باشند و بیشتر 
روی اشتباهاتشان تمرکز کنند. ضمناً بهانه گیری نکنند 
نداشته  توجهی  نیز  دیگران  حاشیۀ  پر  حرف های  به  و 

باشند. 
خوانندگان  و  ما  براي  آخرین سؤال،  عنوان  به   *
در  را  درصدهایی  چه  که  بگویيد  هفته نامه مان 

آزمون سراسري کسب کردید؟ 
 78/7 فارسي  ادبیات  و  زبان  احمدی نژاد:  ایزدمهر 
درصد، زبان عربي 1۰۰ درصد، فرهنگ و معارف اسالمي 
زمین شناسي  درصد،   84 خارجي  زبان  درصد،   94/7
89/4 درصد، ریاضي 1۰۰ درصد، زیست شناسي 94/7 

درصد، فیزیک 1۰۰ درصد و شیمي 1۰۰ درصد. 

نحوه مطالعه ام در زیست شناسی، تركیبی نبود؛ چون در درس 

زیست شناسی، بی نهایت حالت تركیب وجود دارد و بیشتر باعث گیج 

شدن داوطلب می شود. به نظر من باید مباحث را به خوبی درک 

كرد و تركیب مطالب را سر جلسۀ آزمون انجام داد
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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.

پیرو اطالعیه مورخ 98/۶/31 این سازمان در خصوص آن دسته از داوطلبان آزمون 
انجام مراحل مصاحبه و گزینش رشته هاي مختلف  براي  سراسري سال 1398 که 
)علوم   14 )شاهد(،   12 فرهنگیان(،  )دانشگاه   11 کدهاي:  به  دانشگاه ها  تحصیلي 
رفاه(،  اکو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 18 )غیرانتفاعي  بیمه  قضایي(، 1۵ )مدیریت 
19)دانشگاه تهران(، 2۰ )بورسیه سپاه(، 21 ) شهید مطهري( 22 )بورسیه وزارت 
دفاع(، 23 )صداو سیما(، 24 )غیرانتفاعي امام رضا »ع«(، 2۵ )بورسیه ارتش(، 2۶ 
)بورسیه نیروي انتظامي(، 29 )رشته کارداني فوریت پزشکي( و 3۰ ) تربیت مربي 
اطالع  به  بدین وسیله  شده اند،  معرفي  سراسري  آزمون  در  سپاه(  سیاسي  عقیدتي 
مي رساند که با توجه به نتیجه مراحل مصاحبه یا صالحیت هاي عمومي افراد از سوي 
نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  ذي ربط،  گزینش  مرکزي  هیأت هاي  یا  مؤسسات 
قرار  سازمان  این  اطالع رساني  سایت  روي  الذکر  فوق  تحصیلي  مختلف   رشته هاي 

خواهد گرفت.
 بدیهي است آن دسته از داوطلباني که در ردیف معرفي شدگان براي انجام مراحل 
مصاحبه و گزینش رشته هاي فوق قرار گرفته بودنده اند و مشخصات آنها در فهرست 
یا  مؤسسات  سوي  از  آنها  تأیید  عدم  منزله  به  است،  نگرفته  قرار  پذیرفته شدگان 
ارگان هاي فوق بوده و در صورت داشتن اعتراض مي توانند موضوع را از مؤسسات یا 

ارگان هاي محل معرفي پي گیري نمایند. 

تذكرات مهم:
دانشگاه  بیوتکنولوژي  پیوسته  )دکتري   19 کد  دانشگاه هاي  هاي  کدرشته  در   -1

تهران(، 2۰ )بورسیه سپاه(، 23 )بورسیه نیروي انتظامي(، 3۰ )تربیت مربي عقیدتي 
سیاسي سپاه - قم( و کد 29 رشته فوریت پزشکي دانشگاه هاي علوم پزشکي تربت 
حیدریه، تهران و زاهدان، به دلیل عدم ارسال نتیجه مصاحبه افراد از سوي مؤسسات 
لذا  نخواهد شد؛  اعالم  نهایي  پذیرفته شده  به عنوان  افرادي  این مقطع،  تا  ذي ربط 
داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سؤال، آن را از مؤسسه ذي ربط پي گیري نمایند.

2- داوطلباني که، عالوه بر کد هاي اعالم شده در این اطالعیه، داراي کد قبولي قبلي 
نیز بوده اند، قبولي قبلي آنان لغو شده و باید در رشته قبولي جدید ثبت نام کنند و 
ادامه تحصیل دهند. الزم به توضیح است که این افراد، براي ثبت نام در رشته قبولي 
جدید، نیاز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي 

رفتار خواهد شد.
3- با توجه به تأیید نتایج مصاحبه و گزینش تعداد 93 نفر از داوطلبان از سوي وزارت 
آموزش و پرورش براي رشته هاي پردیس دانشگاه فرهنگیان )81 نفر(، دانشگاه شهید 
مطهري )9 نفر( و وزارت دفاع )3 نفر( در مرحله تجدیدنظر، اسامي پذیرفته شدگان 

این داوطلبان نیز به همراه نتایج فوق در این مرحله اعالم مي گردد.
4- کلیه پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره روزانه این اطالعیه، خواه در رشته 
قبولي خود ثبت نام نمایند یا ننمایند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز 
به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1399 براي انتخاب رشته هاي تحصیلي 

دوره روزانه نیستند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعالم نتایج 

نهایي آزمون سراسري سال 1398 براي آنها یكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ، 

18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 24، 25، 26، 29 و 30  اعالم گردیده است
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از تغييرات  در تعریف یادگيري گفته شده است که یادگيري، عبارت است 
و  اهميت  تمرین حاصل مي شود.  و  اثر تجربه  بر  رفتار، که  نسبتًا دائمي در 
ارزش یادگيري در نزد آدمي هنگامي نمایان مي شود که ما را از تمام آنچه 
آموخته ایم، محروم سازند؛ در این صورت، اگرچه از نظر فيزیولوژیکي فردي 
بالغ و طبيعي خواهيم بود، اما از نظر مسائل رواني به دورة کودکي باز خواهيم 
گشت و در نتيجه از ادامه زندگي باز خواهيم ماند. هر یک از ما به نحوي در 
فرایند یادگيري با مشکل مواجه هستيم. ممکن است که این مشکل به طور 
عمده و قابل مالحظه اي پدید نياید؛ در آن صورت، با اصالح روش ها و از ميان 
مشکل  وجود  مي رسانيم.  مطلوب  حد  به  را  خود  یادگيري،  مشکالت  بردن 
اساسي در فرایند یادگيري، امري است که به دالیل مختلف بروز مي کند. در 

این مقاله مي کوشيم تا شما را با برخي از آنها آشنا سازیم.

نداشتن هدف و انگیزة كافي براي یادگیري
امکانات  و  توانایي ها  عالقه ها،  با  متناسب  هدف،  وقتي  مي کند.  انگیزه  ایجاد  هدف، 
بسیاري  در  مي آورد.  وجود  به  یادگیري  براي  عالقه  او  در  باشد،  یادگیرنده  اجرایي 
و  یادگیرنده  با  متناسب  و  قابل دسترس  نداشتن هدفي مشخص، روشن،  مواقع،  از 

امکانات اجرایي او، باعث مي شود که یادگیري به خوبي  انجام نشود.
یادگیري به انگیزه نیاز دارد، و انگیزه، میل و رغبت براي رسیدن به یک هدف معین 
به آن هدف،  راه رسیدن  فرد در  باشد،  بیشتر  یاد گرفتن  براي  انگیزه  است. هرچه 
درس  در  که  مي شناسیم  را  نوجوان هایي  مثاًل  مي کند؛  بیشتري  فعالیت  و  کوشش 
ریاضي ضعیف هستند و اطالعات بسیار کمي دربارة آن درس دارند؛ در حالي که در 
فعالیتي مانند فوتبال، وضع دیگري دارند و با عالقه و دقتي خاص، برنامه هاي فوتبال 
را دنبال مي کنند و اطالعات دقیق و وسیع آنها در این زمینه، تعجب آور است. تفاوت 
میان معلومات درسي، مانند ریاضي، و فعالیتي مانند فوتبال، در ذهن این نوجوانان در 
این است که فوتبال، مورد عالقه و توجه آنهاست، حال آنکه  درس  مورد نظر، چنین 
عالقه اي را در آنها ایجاد نمي کند؛ بنابراین، هنگامي که انگیزه براي یاد گرفتن وجود 
داشته باشد، فرد در راه فراگیري آن کوشش مي کند و در غیر این صورت، معموالً 

درصدد یاد گرفتن برنمي آید و در این زمینه اقدامي نمي کند.

عدم توجه و دقت كافي به منظور آموختن
طبق مطالعات صورت گرفته در مراکز آموزشي، یکي از مسائلي که بسیاري از مربیان 
مطرح مي کنند بي توجهي یا بي دقتي دانش آموزان نسبت به مطالب آموختني است. 
کارشناسان تعلیم و تربیت، بي توجهي یا بي دقتي را مهم ترین علت یاد نگرفتن این 
افراد مي دانند. براي اینکه شخص چیزي را به خوبي فهمیده و یاد بگیرد، باید ابتدا 
به آن توجه کند. به طور کلي، هرچه بیشتر به چیزي توجه کنیم، بهتر آن را درک 
مي کنیم. اشخاصي که داراي توانایي هاي حسي )بینایي، شنوایي، بویایي، چشایي و 
اغلب به خاطر  برند،  به کار  به درستي  را  آنها  بساوایي( سالمي هستند و مي توانند 
ندیدن یا نشنیدن چیزهایي که در محیط آنهاست، فرصت هایي را که براي یادگیري 

آنها فراهم شده است، از دست مي دهند.
علت اساسي بروز این امر، در عدم توجه کافي به آن چیزي است که مي خواهیم آ ن را 
یاد بگیریم. براي حل این مشکل باید بدانیم که چگونه یادگیرندگان به چیزي توجه 

مي کنند، و از آن مهم تر اینکه چرا به چیزي توجه نمي کنند.

علت هاي بي توجهي
بي توجهي به آن چیزي که مي خواهیم آ ن را یاد بگیریم، علت هاي زیادي دارد. در 

اینجا به شرح چند علت عمدة آن مي پردازیم:
الف: نبودن عالقه و انگيزة کافي: معموالً اشخاص به چیزي که بیشتر عالقه داشته 
باشند، بیشتر توجه مي کنند. یکي از علت هاي عدم توجه )دقت نکردن( به یک چیز، 
نداشتن عالقۀ الزم به آن است؛ از این رو، باید بدانیم که چگونه یادگیرنده را به آنچه 

که الزم است یاد بگیرد، عالقه مند کنیم.
ب: جالب نبودن محرك: در بسیاري از مواقع، مطالب درسي طوري مطرح مي شود 
که توجه فرد را به خود جلب نمي کند؛ یعني با اینکه فراگیر مایل به یاد گرفتن مطالب 
درسي است، به خاطر جالب نبودن موضوع، یا اصاًل به آن توجه نمي کند و یا آنکه پس 
از مدت کوتاهي، خسته و بي عالقه به موضوع مي شود. براي اینکه چنین اشکالي پیش 

نیاید، باید آموختني ها جالب باشند تا توجه و دقت فراگیران را به خود جلب کنند.
ج: وجود موانع و عوامل بازدارندة توجه: گاه با اینکه مطالب درسي جالب است و 
یادگیرنده به آن توجه نیز دارد، این توجه ادامه نیافته و پایدار نمي ماند و محرک هاي 
مختلفي براي چند لحظه، مانع تمرکز فرد و توجه وي به فعالیتي مانند حل مسأله 
یعني  مي شوند؛  او  پرتي«  »حواس  موجب  و  شده  شعر  یک  برکردن  از  یا  ریاضي 
یادگیرنده، متوجه چیزي مي شود که آن چیز، به دلیلي از مطالب درسي براي وي 
جالب تر است و جذابیت بیشتري دارد؛ یا اینکه ذهن او متوجه چیزي از قبیل: صداي 
تصادف اتومبیل ها در خیابان، صداي بوق قطار، به هم خوردن در، زنگ تلفن، زنگ 
در خانه، سر و صداي بچه ها در خانه، دیدن یا شنیدن بازي دوستان در خیابان یا در 
حیاط مدرسه، شنیدن صداي بلند معلم از کالس مجاور و ... مي شود که ممکن است 

مزاحم وي باشد.
چنین حالتي طبیعي است. فرد »سالم« و »باهوش« باید نسبت به آنچه در اطرافش 
این حواس پرتي مدت زیادي طول نمي کشد و  مي گذرد، توجه داشته باشد. معموالً 
شخص مجدداً متوجه کاري که به انجام آن مشغول بوده است، مي شود. مهم آن است 
که زمان این حواس پرتي، کوتاه بوده و ادامه پیدا نکند و شخص قدرت بازگشت دوباره 

به مطلب و تمرکز روي آن مطلب را داشته باشد.
گذشته از مواردي که ممکن است توجه یادگیرنده را مدتي بر هم زند، گاهي با این 
مشکل روبرو مي شویم که فردي که با عالقه مشغول آموختن مطلب یا انجام کاري 
است، به علت قرار گرفتن در وضعیتي تازه، مانند: وارد شدن مهمان یا دعوت شدن 
به بازي از طرف دوستان یا دیدن برنامۀ مورد عالقه در تلویزیون، به کار قبلي خود، 

که با عالقه به آن مشغول بوده است، بر نمي گردد.
اگر یادگیرنده، در طي روز درس هایي داشته که مستلزم توجه و دقت زیاد بوده، و از 
طرفي فرصتي براي تفریح نداشته است، وقتي به خانه مي آید، پر از انرژي حرکتي 
)مکانیکي( است و مي خواهد این انرژي را مصرف کند؛ لذا کارهاي دیگر، او را به خود 

جلب مي کند، و از طرفي چون ذهنش خسته است به آموختن توجه نمي کند.
به غیر از مواردي که پیش از این به آنها اشاره شد، گاه شخص به خاطر آنچه در 
درونش مي گذرد، نمي تواند به موضوع یا مطلب آموختني توجه کند. طبیعي است 
کودکي که به خاطر بیماري درد مي کشد یا گرسنه و خسته است و یا نگران وضع 
مالي یا سالمتي پدر و مادر و دیگر اقوام خویش است، نمي تواند به خوبي به آنچه 

گفته مي  شود، توجه و دقت کافي نماید.
بدین ترتیب است که بي توجهي یادگیرندگان، گاه به خاطر بروز عواملي دروني )حواس 

چرا یاد نمي گیریم؟



9 22 مهرماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  28

پرتي، درد، نگراني و اضطراب، افسردگي، تخیالت، خستگي، گرسنگي و ...( 
یا بروني )رویدادهاي زمان درس در خانه و مدرسه، و ...( است که مانع توجه 

و دقت وي به آنچه آموختني است، مي شود.

رشد ناكافي جسماني و رواني
قدرت یادگیري، به میزان رشد جسماني و رواني )ذهني، عاطفي، اجتماعي 
و اخالقي( ما بستگي دارد. یک کودک »سالم« در سن پنج سالگي به آن 
)با  را  لگاریتم  یا  از رشد ذهني خود نرسیده است که مثاًل مثلثات  درجه 
روش هاي معمول آموزش( یاد بگیرد. در این مورد، ناتواني کودک )در یاد 
گرفتن مثلثات یا مطالب پیچیده( به خاطر اشکال یا نقص جسماني و رواني 
وي نیست، بلکه به این خاطر است که ذهن او هنوز رشد کافي نکرده است 
و وي نمي تواند بسیاري از مسائل مشکل ذهني را بفهمد و آن را حل کند.

این مسأله، در مورد بسیاري از کودکاني که زودتر از سن معمول به مدرسه 
رفته و آمادگي کامل ذهني و عاطفي نداشته اند، نیز مشاهده مي شود. ما با 
این تجربه مکرراً روبرو بوده ایم که دانش آموزي در کالس خود موفق و با 
نشاط بوده است و اطرافیان او سعي کرده اند که با وادار کردن وي به انجام 
کار و فعالیت ذهني بیشتر، حتي در تعطیالت تابستان، در یک سال، دو 
کالس را طي کند. انجام این کار اغلب موجب مي شود که دانش آموز، گاهي 
سال بعد، و در بسیاري از موارد دو یا سه سال بعد، افت تحصیلي و مشکالت 
رفتاري بسیاري مانند: پرخاشگري، افسردگي و انزوا و ... پیدا کند؛ لذا هر 
به طور دقیق بررسي شود؛  باید پیشاپیش  نوع جهش در روند تحصیلي، 
زیرا این چنین جهش هایي، که همراه با از  دست دادن بعضي از امکانات 

تجربي است، باعث مي شود که فرد، نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در زندگي 
آینده خود نیز دچار دشواري ها و ناسازگاري هاي فردي و اجتماعي مختلف شود.

نداشتن زمینۀ قبلي )معلومات پایه( براي یادگیري 
توانایي فرد براي فراگیري، در موارد بسیار، به زمینه یا پیشینۀ معلومات وي بستگي 
دارد؛ به طور مثال، براي اینکه یک نوجوان لگاریتم را به خوبي و درستي بفهمد، باید 
قباًل چهار عمل اصلي را یاد گرفته باشد؛ یا اگر بخواهیم به شخصي راجع به رشد 
کودک چیزي بیاموزیم، باید ابتدا او را با اصول و مباني رشد جسماني و رواني کودک 
آشنا کرده و بعد از آن، مطالب پیچیده تر را براي وي مطرح کنیم. اگر سعي کنیم به 
یک نوجوان، بدون آنکه با اطالعات »پایه« آ شنایي داشته باشد، مطالب پیچیده اي را 

بیاموزیم، او نخواهد توانست آنها را به خوبي و درستي فرا بگیرد.

وجود نارسایي یا اشكال در حواس 
حواس پنجگانه )بینایي، شنوایي، بویایي، چشایي و بساوایي( ابزار تماس ما با دنیاي 
خارج هستند و با استفاده از همین حواس است که ما اطالعاتي را از دنیاي پیرامون 
خود مي گیریم؛ لذا در شرایطي که فرد دچار نقص جزئي یا کلي حسي باشد، نمي تواند 
با  یادگیري،  فرایند  در  و  بگیرد  خود  اطراف  محیط  از  درستي  به  را  الزم  اطالعات 

دشواري هایي روبرو خواهد شد.
به طور کلي، در شرایط عادي )غیر استثنائي( با افرادي برخورد مي کنیم که یا داراي نقص 

جزیي حسي )مانند دوربیني، نزدیک بیني و ...( هستند و یا عیب حسي کلي تري دارند.
براي آنکه این افراد بتوانند حداکثر استفاده را از امکانات حسي و حرکتي موجود خود 
بکنند، با توجه به نوع نارسایي و اشکال و شدت آن، باید وضعیت مناسبي را براي 

یادگیري آنها فراهم آورد.

وجود مشكالت و مسائل عاطفي و هیجاني
تا چندي پیش، اختالفات، اشکاالت و ناتواني ها در یادگیري را صرفاً ناشي از مسائل 
و مشکالت عاطفي مي دانستند. دلیل آن هم واضح بود؛ چون بیشتر افرادي که دچار 

خشم،  ترس،  صورت  به  را  خود  عاطفي  ناراحتي هاي  بودند،  یادگیري  در  ناتواني 
اضطراب و ... نشان مي دادند.

از موارد، ممکن  یا حتي احساس آن، در بسیاري  ناتواني در یادگیري  مي دانیم که 
است که منجر به بروز حاالت عاطفي مختلفي چون ترس از شکست )عدم موفقیت(، 
نداشتن اعتماد به نفس، ترس از یاد نگرفتن، ترس از تمسخر یا تنبیه شدن، اضطراب 
باعث  عاطفي، خود  این حاالت  که  مي بینیم  نیز  مواردي  در  ولي  ... شود؛  و  شدید 
این  آنکه  جاي  به  یعني  مي شوند؛  یادگیري  در  ناتواني  تشدید  یا  آوردن  وجود  به 
باعث ضعف در یادگیري مي شوند؛  باشند، خود  ناتواني در یادگیري  عوامل، حاصل 
نمي تواند به یادگیري  مثاًل کودکي که به دالیل مختلف از شکست مي ترسد، غالباً 
بسیاري از مطالب و موضوعات اقدام کند. همچنین کودکي که اعتماد به نفس در 
خود نمي یابد یا مي ترسد که مورد تمسخر همساالنش قرار گیرد، آرامش و شرایط 
از  بسیاري  در  اضطراب  آورد.  نخواهد  به دست  گرفتن  یاد  براي  را  عاطفي  مناسب 
کودکان و نوجوانان خجول باعث مي شود که آنها نتوانند در برابر جمع، مطالبي مانند 

شعر یا انشاء را ارائه کنند؛ هرچند که آن را به خوبي فرا گرفته باشند.
یا  عقیده  با  ارتباط  در  بلکه  یادگیري،  با  رابطه  در  تنها  نه  نفس،  به  اعتماد  مسأله 
بسیاري  است.  توجه  قابل  نیز  دارد،  خود  حافظۀ  و  خود  به  نسبت  فرد  که  نگرشي 
»ضعیف«  حافظه شان  مي گویند  مصّرانه  که  مي شناسیم  را  نوجوانان  و  کودکان  از 
ثابت  نیز  آنها  ادعاي  را فرا گیرند، و غالباً صحت  یا »بد« است و نمي توانند چیزي 
مي شود. این مسأله چیزي نیست جز آنکه عدم اعتماد و اطمینان به حافظه باعث 
مي شود در عمل حافظه اي »ضعیف« داشته باشند. در چنین شرایطي، وضع عاطفي 
یا احساسي آنها، با یادگیري و یادآوري شان تداخل پیدا مي کند. این گونه دلواپسي ها 
تحصیلي  افتادگي  عقب  در  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از جمله  عاطفي،  آشفتگي هاي  و 

دانش آموزان دبستاني و دبیرستاني است. 
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال یازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین کننده 

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  کشور،  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
آمادگی  برای  آزمایشی  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 پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
که امتحانات نهایی را در پیش دارند نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از 
نیاز موجود در  به  نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی 
این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و 

همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی، که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
امتحانات نیمسال اول و پایانی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را 
برای پاسخگویی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛

که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال یازدهم خود را به  صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.

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

کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت 
پایان اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایۀ  درسی  کتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر 
گرفته  شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1398/1۰/27 برگزار 
امتحانات  از  اول است که پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی،  نیمسال  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های 

سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت 
برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه 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 
که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
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 این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر یک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان، بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها، از میزان آمادگی خود در 
هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهایی سال 1399 کسب  نمایند.

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

جلسه خود اقدام می نمایند.
یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  كارنامه 
به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان  بعدازظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
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 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم

ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم 
برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  این  که  محاسبه می شود،   بر مجموع کل ضرایب 

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

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امکان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل، از تخفیف بیشتری بهره مند گردند، 
و در این جهت برای سال تحصیلی 98-99 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته است 
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 یازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
آزمایشی  بتوانند آزمون های  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
سنجِش یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام 
نمایند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک 

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 

کلية آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا 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 یازدهم 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 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
نوبت آزمون   2 آزمون )6 مرحله آزمون مرحله ای +  نوبت   8 در  یکجا  ثبت نام 

جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 280/000 ریالی، متوسط 
شهریه هر آزمون 390/000 ریال و مجموعاً 120/000 /3 ریال است.

انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 
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.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضیان، بعد از خرید كارت اعتباری 
)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و كد 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: 429۶۶-

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰.

براي سهولت  مایل هستند  که  دبیرستان هایی  از طریق مدارس:  ثبت نام گروهی 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند بعد  ثبت نام به صورت یکجا 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰ با 

شماره تلفن های: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

1- 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.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه 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،  و همچنین  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 1۰۵ سنایی، پالک 3۰، تلفن : 883214۵۵ 

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 1۶ رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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 بدین  وسیله به اطالع کلیۀ متقاضیان ثبت  نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری 
قانون  اساس  بر  در سال 1399  دانشجو  پذیرش  که  )Ph.D( سال 1399 می رساند 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش 
آموزش عالی« مصوب 18 اسفند 94 مجلس شورای اسالمی و آیین  نامۀ 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:
1-1- آزمون متمرکز )۵۰ 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 پذیرش برای دورة دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )3۰ درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.

2-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.
2-4- تهیۀ طرح واره )2۰ درصد(.

اجرای مرحلۀ 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 :
3-1- آزمون زبان با ضریب )1(.

3-2- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )1(.
3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی  ارشد با ضریب )4(.

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
4-1- 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.
4ـ  2ـ  دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسي ارشد، در صورتي که مشمول آیین نامه شمارة 
2/77۶33 مورخ 28 مرداد 92 که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.  
4-3- 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 )1399( فارغ  التحصیل شوند.
4-4- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1398، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال 1399 را نداشته 

و یک سال محروم از آزمون خواهند شد.
4-۵- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه  متمرکز سال 1399 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( 1399 به سایت سازمان سنجش به نشاني: 

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

اطالعیۀ 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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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   -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 زیر:
- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی )به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان 
سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل 1/۵ 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  1ـ 

مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش آموزش کشور.
2ـ اعالم کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش 

به مؤسسه درخواست کننده.
3ـ اعالم کتبی موافقت مؤسسه درخواست کننده با شرایط اعالم شده از سوی سازمان 

سنجش، به همراه ارسال تصویر مدارک الزم به این سازمان.
4ـ استعالم تأیید مدارک مؤسسه درخواست کننده و نداشتن منع قانوني از مراجع 

ذي صالح، از سوي سازمان سنجش.
۵ـ  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  ۶ـ 
سازمان سنجش، این سازمان ضمن اعالم نتیجه )بند4 و ۵( 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  4 و ۵ 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.
8 ـ در صورت انجام مرحله 7، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش )تعهد به سازمان( 

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

 )telc( 1۰ ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک
در ایران اقدام مي کند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 مجـوز برگـزاری آزمون 

)telc( زبان آلـمانی تلـک

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 :

نحوه پی گـیری هر گونه سـؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به  عنوان مجموعه ای که به صورت تخصصی ارائه 
دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور است، در سال تحصیلی 98-99 نیز، همانند سال  های 
داوطلبان  استفاده  برای  را  پیش  سنجش  آزمایشی  های  آزمون   مجموعه  گذشته، 
فارغ التحصيل پيش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمون 
سراسری سال 1399 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمایند، طرح  ریزی 

نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پیش:

* برگزاری آزمون  های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 

داوطلبان در دروس پایه؛
* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛

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

و مقایسه با سایر داوطلبان؛
نحوة  زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

نحوة برگزاري آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پیش:
این آزمون ها مجموعاً در 13 نوبت برای سال تحصیلی 98-99 برگزار می گردد. سه 
و  به صورت مرحله ای  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  تابستانه، شش  آزمون های  نوبت 
داوطلبان  تا  شد  خواهد  برگزار  جامع  به صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  چهار 
شرکت کننده، 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 98 برگزار خواهد شد. 

فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  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 آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت 
که  است  توضیح  به  الزم  می گردد.  طرح  مرحله  همان  شده  تقسیم بندی  منابع  از 
مرحله  همان  برای  اعالم شده  درسی  منابع  بر  تأکید  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 این تأکید که 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 آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

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

زمان و نحوة توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  كارت 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.
از  بعد  پیش، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  كارنامه 
به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان  ظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر   www.sanjeshserv.ir:نشانی
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 
به ضرایب( به  عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
شهریۀ آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجش پیش

 » ویژه فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی « 
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جدول شهریۀ آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

با توجه به جدول شهریۀ 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.
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 

کلية آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا 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 پیش به  صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 
آزمون های آزمایشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی است 
که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت  نام یکجا 
در 1۰ 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.

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.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضیان، بعد از خرید 
كارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 

16 رقمی 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: 429۶۶-

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
از مطالعه  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  از دانش آموزان خود  به  صورت یکجا  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰ با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

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

ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه 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 به نشانی: تهران، 
پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 
1۰۵ سنایی، پالک 3۰، تلفن : 883214۵۵ نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در 

ساعات اداری اقدام نمایند .

راهنمای نحوة 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 1۶ رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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