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وآله ( و شهادت جانسوز سبط اکبر، 
حضرت امام حسن مجتبی ) علیه السالم( 

برتمام مسلمانان تسلیت باد
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يادگیري و

 داليل فراموشي

چگونه برنامه درسي 

مناسبي را براي خود 

تنظیم کنیم؟

در  حضور  با  جمهور،  رئیس 
مناسبت  به  تهران،  دانشگاه 
دانشگاه ها،  تحصیلی  سال  آغاز 
نفرات  از  تقدیر،  لوح  اهداء  با 
 98 سراسری  آزمون  برگزیده 

تقدیر کرد.
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
روز  جمهور،  رئیس  روحانی،  حسن 
ماه(  مهر   24( گذشته  چهارشنبه 
در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی 

و  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها 
عالمه  تاالر  در  که  کشور،  فناوری 
شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  امینی 
دانشگاه های  امروز  بی تردید  گفت: 
بر  را  سنگینی  مسؤولیت  کشور، 
برابر  در  هم  دولت  و  دارند  عهده 
همیشه  ما  و  است  مسؤول  دانشگاه 
مشکالت  تا  تالشیم  در  دولت  در 

دانشگاه حل شود.
اینکه  بر  تأکید  با  روحانی،  دکتر 

دانشگاه برای ما اهمیت فوق العاده ای 
دارد و به صورت عام حوزه و دانشگاه 
را باید در کنار هم بدانیم، افزود: من 
فرزند حوزه و دانشگاه هستم و به آن 
و  دانشگاه  مجموعه  می کنم.  افتخار 
حوزه، اداره آینده جامعه را بر عهده 

دارند.
کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس 
درس  دانشگاه  در  که  آنهایی 
می خوانند، هر چند در حین تحصیل

در مراسم آغاز سال تحصیلی :

رئیس جمهور از نفرات برتر 

آزمون سراسری سال  98 تقدير کرد

اطالعیة سازمان سنجش آموزش 
کشور در خصوص:

جداول رشتـه ها و مواد 

امتحانی آزمــون 

ورودی دوره های  

 )Ph.D( دکــتری

سال 1399
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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 حسن مجتبي )ع( فرمودند:
بین حّق و باطل چهار انگشت فاصله است: آنچه را که 
با چشم خود ببیني، حّق است، و آنچه را که شنیدي 

]یا آنکه برایت نقل کنند[، چه بسا باطل باشد. 

و  مي شست  را  )ص(  خدا  رسول  که  ]هنگامي 
کفن مي کرد، گفت:[

پدر و مادرم فدایت باد. با مرگ تو رشته اي بُرید که 
در مرِگ جز تو کس چنان ندید: پایان یافتن دعوت 
پیامبران و بریدن خبرهاي آسمان؛ چنان که مرگت، 
دیگر مصیبت زدگان را به شکیبایي وا داشت و همگان 
را در سوکي یکسان گذاشت، و اگر نه این است که به 
شکیبایي امر فرمودي، و از بي تابي نهي نمودي، اشِك 

دیده را با گریستن بر تو، به پایان مي رساندیم.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
هیچ گاه وقت نماز نمي رسد مگر اینکه فرشته اي در میان 
مردم ندا مي دهد که: اي مردم! بپا خیزید و با نماز خود، 

آتش هایي را که برافروخته اید، خاموش کنید.

با شروع فصل پاییز، به تدریج داوطلبان آزمون هاي 
در  نظر خود  مورد  آزمون  در  ثبت نام  آماده  مختلف 

زمان مقرر مي شوند. 
به دیگر سخن، مي توان فصل پاییز را زماني براي آماده 
شدن به منظور شرکت در آزمون هاي مهم سازمان 
سنجش دانست، و این جدا از آزمون هایي مانند تافل، 
تولیمو، آیلتس و نظایر آنهاست که معموالً در طول 
سال متقاضیان خود را دارد و آماده شدن در هر یك 

از این آزمون ها منوط به فصل خاصي نیست. 
فصل پاییز، به غیر از ویژگي یاد شده در سطور باال، 
براي دانش آموزان سال آخر دبیرستان یا دانشگاه یا 
آزمون هاي  از  یکي  در  شرکت  داوطلب  که  کساني 
سازمان سنجش مي شوند، در بر دارندة پیام خاصي 
نیز هست؛ پیامي که اگر به درستي از سوي مخاطبان 
موفقیت  سوي  به  را  آنها  شود،  دریافت  اصلي اش 
براي  که  است  این  پیام  آن  و  رهنمون خواهد شد، 
پیروزي  به یك  راه، که مي تواند  نهادن در یك  گام 
ختم شود، باید در گام اول به شناخت راه و پس از 
آن به برنامه ریزي درست در جهت پیمودن صحیح 
آن راه پرداخت و سپس با گام هاي بعدي این راه را 
پیمود. حال، براي اینکه تصمیم به ورود در یکي از 
این راه ها بگیریم و در آنها گام نهیم، الزم است که 
مقدمتاً به شناخت کافي و کامل از آزموني که قرار 
است در آن شرکت نموده و پذیرفته شویم پرداخته و 
سپس به برنامه ریزي تحصیلي صحیح با یاري گرفتن 
اما قبل  نماییم؛  اقدام  از مشاوران زبده و کارآزموده 
از آن باید به شناخت منابع درسي در آزموني که در 
آن ثبت نام خواهیم کرد نیز بپردازیم تا خود را براي 
حضوري موفق در آزمون یاد شده آماده کنیم. اکنون، 
برگزاري  و  ثبت نام  زماني  »برنامه  اعالم  به  توجه  با 
آزمون هاي سراسري سال 1399« که از این شماره 
در پیك سنجش درج شده، و با عنایت به آنکه زمان 
دقیق ثبت نام و برگزاري سه آزمون سراسري اصلي 
سازمان سنجش در این جدول مشخص شده است، 
در نخستین مرحله، الزم است که به ابعاد فني کار، 
که چیزي جز نحوه صحیح پر کردن فرم مخصوص 
ثبت نام در هر آزمون نیست، بپردازیم. در سطور زیر، 

این موضوع را بررسي مي کنیم. 
یکي از مهم ترین اقداماتي که هر داوطلب مي تواند در 
راستاي شرکت مطلوب تر و بهتر در هر آزمون انجام 
دهد، این است که اطالعات خواسته شده در مرحله 
آن  مخصوص  اینترنتي  فرم  در  باید  که  را،  ثبت  نام 
درج نماید، به صورت صحیح و کامل وارد کند. انجام 
پردازش اطالعات  فرآیند  باعث مي شود که  این کار 
کیفیت  و  بیشتر  سرعت  با  داوطلبان،  ثبت نامي 
ساله  هر  مثال،  طور  به  بگیرد؛  انجام  مطلوب تري 
پس از اعالم نتایج نهایي آزمون هاي مختلف، برخي 

از داوطلبان به منظور بررسي نتیجه آزمون  خود یا 
به علت پذیرفته نشدن در رشته اي که مّد نظر آنها 
بوده یا جابجایي محل قبولي شان به خاطر عدم اعالم 
تصحیح  عدم  حتي  و  ثبت نام،  هنگام  معدل صحیح 
آن در مهلت مجددي که بعضاً در برخي از آزمون ها 
داده  ثبت نامي  اطالعات  ویرایش  براي  داوطلبان  به 
مي شود و یا وارد کردن کد رشته غلط هنگام انتخاب 
رشته در فرم اینترنتي مخصوص این کار، به سازمان 
که  است  حالي  در  این  مي کنند؛  مراجعه  سنجش 
با  داوطلبان  از  دسته  این  تماس  با  مدتي،  از  پس 
واحد پاسخگویي تلفني، اینترنتي یا حضوري روابط 
به  قریب  اکثر  نادرستي  سنجش،  سازمان  عمومي 
اتفاق این اعتراضات مشخص مي شود، و هنگامي که 
به این موارد رسیدگي مي گردد، مشاهده مي شود که 
نادرست  یا  ناقص  ثبت  به  این معضالت،  اکثر  ریشه 
اطالعات ثبت نامي یا وارد کردن ناصحیح کد رشته ها 
در فرم اینترنتي مخصوص این کار برمي گردد. مثال 
آن  بیانگر  دست،  این  از  دیگري  موارد  و  پیشگفته 
خوشبختانه  که  عزیز،  داوطلبان  از  پاره اي  که  است 
تعداد آنها درصد بسیار پاییني از ثبت نام کنندگان در 
هر آزمون را شامل مي شود، هنگام ثبت نام یا انجام 
دیگر مراحل هر آزمون، علي رغم فرصت زماني قابل 
و  کرده  بي دقتي  مي شود،  داده  آنها  به  که  توجهي 
اطالعات خواسته شده را به صورت ناقص یا نادرست 
درج کرده یا مدارك و مستندات خود را به صورت 
بیشتر  و  نمي کنند،  ارائه  سنجش  سازمان  به  کامل 
گروه  این  اهمال  از  ناشي  نیز  آمده  پیش  مشکالت 

بسیار اندك از داوطلبان است. 
در مجموع، انتظار مي رود داوطلبان آزمون هایي که از 
سوي سازمان سنجش برگزار مي شود، با ارائه دقیق 
و کامل اطالعات ثبت  نامي خود، همکاري کامل تري 
باشند  داشته  سازمان  این  در  خدمتگزارانشان  با 
دقیق  اجراي  و  الهي  لطف  به  که  باشند  مطمئن  و 
این  ضوابط و همچنین احساس مسؤولیت کارکنان 
سازمان، هیچ گونه حقي از هیچ یك از داوطلبان در 

هیچ یك از آزمون ها ضایع نخواهد شد.
سخن آخر در این مجال آنکه از داوطلبان عزیز تقاضا 
مي کنیم، هم به منظور بهبود روند برگزاري آزمون ها 
اجرایي  مراحل  تمام  در  آرامش  حفظ  همین طور  و 
نتایج  اعالم  زمان  تا  ثبت نام  مرحله  از  آزمون،  یك 
الزم،  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  آزمون،  آن  نهایي 
و  برگزاري  و  ثبت نام  به  مربوط  اطالعیه هاي  در  که 
همچنین دفترچه هاي متعلق به هر آزمون در سایت 
این هفته نامه اعالم  سازمان سنجش و همین طور  
مي شود، ما را در عرصه فعالیت و خدمت مطلوب تر 

در این جایگاه خطیر، یاري نمایند. 
موفق باشید 

چند نكته دربارة برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش
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از سوی دانشگاه آزاد اعالم شد:

نحوة معادل سازی دروس کاردانی 
برای ورود به دوره کارشناسی

دستورالعمل  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  معاونان 
معادل سازی دروس گذرانده شده دانش آموختگان 
مقطع کاردانی پیوسته و کاردانی علمی ـ کاربردی 
به عنوان مدرک پایه کارشناسی پیوسته را ابالغ 

کردند.
دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، و 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، معاون 
اسالمي، دستورالعمل  آزاد  دانشگاه  و هنر  انسانی  علوم 
دانش آموختگان  شده  گذرانده  دروس  »معادل سازی 
به  کاربردی  ـ  و کاردانی علمی  پیوسته  مقطع کاردانی 
رؤسای  به  را  پیوسته«  کارشناسی  پایه  مدرك  عنوان 
استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های 

عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کردند.
گذرانده  شده  دروس  دستورالعمل،  این  براساس 
و  پیوسته  کاردانی  تحصیلی  مقطع  دانش آموختگان 
کاردانی علمی ـ کاربردی، که از مدرك آنان به عنوان 
مدرك پایه برای پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته 
آموزشی  آیین نامه  ماده ۶۷  رعایت  با  استفاده می شود، 

و رعایت سایر مقررات مربوط، قابل معادل سازی است.

از ۲3 مهر ماه آغاز شده است: 

ثبت نام آزمون هاي EPT و 
مهارت های عربی دانشگاه آزاد

مهارت های  فراگیر  و   EPT آزمون هاي  ثبت نام 
روز  از  اسالمي،  آزاد  دانشگاه   98 ماه  آبان  عربی 

سه شنبه ۲۳ مهرماه آغاز شده است.
طور  به   98 ماه  آبان   1۷ جمعه  روز  در  آزمون ها  این 
مشهد،  تبریز،  شیراز،  تهران،  شهرهای:  در  همزمان 
رشت  و  ساری  کرمان،  کرمانشاه،  اهواز،کرج،  اصفهان، 

دانشگاه  به  از لحظه ورود  اما  ندارند،  اجرایی  مسؤولیت 
احساس می کنند که از مسؤوالن و مدیران آینده کشور 

هستند.
مسؤولیت  دانشگاه ها  بی تردید  گفت:  روحانی  دکتر 
سنگینی بر دوش دارند و متقاباًل جامعه و دولت هم در 

مقابل دانشگاه مسؤول است.
رئیس جمهور، با بیان اینکه در ارائه خدمات به دانشگاه، 
از سوی دولت نقایصی هم وجود دارد، اظهارداشت: ما 
همیشه در دولت تالش می کنیم تا این مشکالت را رفع 
نماییم. به وزیران علوم و بهداشت و رؤسای دانشگاه ها 
جوانان،  ورزش  به  که  می کنم  و  کرده  تأکید  همیشه 
سالمت، تغذیه و رفاه آنها، به همان اندازه ای که برای 
می گذاریم،  وقت  آنها  یادگیری  و  جوان ها  سیاست 

اهمیت بدهیم و وقت بگذاریم.
دکتر روحانی تأکید کرد: به دانشجوی عالم، سالم، با 
نشاط، فعال، دلسوز و شیفته کشور نیاز داریم و همه 
اینها باید در کنار هم قرار بگیرند تا ما بتوانیم به وظیفه 

اصلی خود عمل کنیم.
ارتقاء  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه،  در  جمهور،  رئیس 
معتقدیم  داشت:  اظهار  کشور،  دانشگاه های  کیفیت 
هم  کنار  در  باید  دانشگاه ها  در  کیفی  و  کّمی  فضای 
راستا  این  در  خوشبختانه  و  بگیرد،  قرار  توجه  مورد 

اقدامات خوبی انجام شده است.
از  پس  سال   41 در  کرد:  نشان  خاطر  روحانی  دکتر 
 ، مشکالت  همه  رغم  به  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
دانشگاه های کشورمان در رشته های مختلف به رسالت 
که  نحوی  به  کرده اند؛  عمل  به خوبی  خود  وظایف  و 
امروز سطح دانشگاه های کشورمان، نسبت به منطقه و 
حتی جوامع پیشرفته، خیلی عقب نیست و تحرکات 

خوبی از لحاظ علم و دانش داشته ایم.
دانشگاه ها  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه،  رئیس جمهور، در 
باید مهارت  محور باشند، اظهار داشت: محور اصلی در 
دانشگاه نباید علم باشد؛ البته علم در بسیاری از امور، 
پایه مهارت و پیشرفت و توسعه است، اما نباید صرفاً به 
علم اکتفا شود؛ علم باید در کنار نیازمندی های جامعه 

قرار بگیرد.

دکتر روحانی اضافه کرد: در اینکه برای فارغ التحصیالن 
است  ممکن  نیست،  کافی  اندازه  به  شغل  دانشگاه ها، 
فارغ التحصیل  بی تردید  اما  بیان شود،  دالیل مختلفی 
فارغ التحصیل  از  زودتر  و  بهتر  محور،  مهارت   دانشگاه 
دانشگاهی که حافظه  محور بوده است، می تواند شغل 

مناسب پیدا کند.
رئیس جمهور، با تأکید بر اینکه پیشرفت دانشگاه باید 
در  امروز  داشت:  اظهار  باشد،  منطبق  علم  سرعت  با 
و  می شود  تدریس  گذشته  سال های  کتب  دانشگاه ها 
علم استادان هم به چند سال پیش تعلق دارد؛ ضمن 
اینکه دانشجو هم برای پنج الی شش سال آینده وارد 
بازار کار و مسؤولیت می شود؛ لذا باید بررسی شود که 
چگونه می توان به دانشجو مهارتی آموخت که در پنج 
سال بعد، نه تنها از علم عقب نباشد، بلکه بتواند پیشرو 

و پیشتاز هم باشد.
حوزه  در  شرایط  امروز  اینکه  بیان  با  روحانی،  دکتر 
علم و دانش نسبت به گذشته کاماًل تغییر کرده است، 
تصریح کرد: باید دانشجویاِن خود را برای فردایی که 
از امروز کاماًل متفاوت است، آماده کنیم. امروز ماشین 
چیز  همه  و  است  گرفته  را  انسان  جای  تکنولوژی  و 
ابررایانه ها،  و  مصنوعی  هوش  و  است  تحول  حال  در 
پیش بینی هایی در کمترین زمان ممکن انجام می دهند 
که چه بسا صدها دانشمند با ساعت ها کار شبانه روزی 

نتوانند کار یك ساعت آن کامپیوتر را انجام دهند.
رئیس جمهور، با بیان اینکه امروز تحوالت علمی بسیار 
این زمینه  بار مسؤولیت دولت هم در  سرعت گرفته و 
بسیار سنگین است، گفت: امروز باید توجه داشته باشیم 
آماده  فردا  دنیای  برای  را  دانشجو  می توان  چگونه  که 
کنیم. امروز راه دانش و علم، متفاوت تر از گذشته است 
و باید کاری کنیم که دانشجو، نه تنها برای دنیای فردا 
آماده تر  شود، بلکه وسایلی فراهم کنیم که همیشه در حال 
آموزش باشد؛ لذا این شعر»ز گهواره تا گور دانش بجو« 

کاماًل منطبق با نیاز جامعه امروز جامعه است.
و  تولیدی  مراکز  به  دانشگاه  اتصال  روحانی،  دکتر 
صنعتی را یك ضرورت دانست و گفت: در این راستا، 
اقدامات خوبی انجام شده است و باید چنین اقداماتی 
شتاب بگیرد. امروز دانشگاه های برجسته جهان، تقریباً 
خودکفا هستند و دانشگاه های ما این پتانسیل و قدرت 
راستا،  این  در  و  بایستند  خود  پای  روی  که  دارند  را 
این است که دانشگاه به بخش خصوصی  بهترین کار 
دولت  از  بهتر  خصوصی،   بخش   که  چرا  شود؛  متصل 

می تواند در امور اقتصادی مؤثر باشد.
پیش از سخنان رئیس جمهور در مراسم سال تحصیلی 
وزیران  فناوری کشور،  و  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها 
علوم، تحقیقات و فناوری و  بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی  علوم  و  تهران  دانشگاه های  رؤسای  پزشکی، 
از دانشجویان  نمایندگی  به  نفر  تهران و همچنین دو 
رئیس  در حضور  سخنانی  دانشگاه ها، طی  استادان  و 

در مراسم آغاز سال تحصیلی :

رئیس جمهور از نفرات برتر آزمون 

سراسری 98 تقدير کرد
ادامه از صفحه  1

مورد  در  خود  نظرات  و  دیدگاه ها  بیان  به  جمهور، 
همچنین  و  کشور  علمی  توسعه  دانشگاه ها،  وضعیت 
هیأت  و  دانشجویی  امور  به  مربوط  مسائل  و  مشکالت 
علمی دانشگاه ها پرداختند و رئیس جمهور با اهداء لوح 
تقدیر، از نفرات برگزیده آزمون سراسری 1398 تقدیر 

کرد.
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برگزار خواهد شد.
ضمناً زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، از روز 

چهارشنبه  1۵ آبان ماه خواهد بود.
دکتری  دانشجویان  تمامی  که  است  یادآوري  به  الزم 
با  تمایل،  صورت  در  می توانند،  آزاد  دانشگاه  تخصصی 
به  پذیرش، نسبت  و  سنجش  مرکز  سامانه  به  مراجعه 
ثبت نام در یکي از این آزمون ها اقدام کنند و همچنین 

از منابع و بودجه بندی سؤاالت آنها آگاهی یابند.
همزمان  برگزاری  دلیل  به  که  است  ذکر  شایان 
هر  عربی،  مهارت های  فراگیر  آزمون هاي EPT و 
داوطلب مجاز به ثبت نام در یکی از آزمون های مذکور 
امکان  فوق،  آزمون  دو  هر  در  همزمان  و شرکت  است 

پذیر نیست.

با صدور دستورالعملی اعالم شد:

نحوه پذيرش دروس گذرانده شده 
دانشجويان انتقالی به دانشگاه آزاد 

شده  گذرانده  دروس  پذیرش  نحوه  دستورالعمل 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  انتقالی  دانشجویان 
آموزش عالی مورد تأیید وزارتین، از سوي معاونان 

دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد.
دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، 
خسروپناه،  عبدالحسین  المسلمین  و  حجت االسالم  و 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  معاون 
شده  گذرانده  دروس  پذیرش  »نحوه  دستورالعمل 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  انتقالی  دانشجویان 
استان ها،  رؤسای  به  را  وزارتین«  تأیید  مورد  عالی 
واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و 

مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کردند.
شده  گذرانده  دروس  دستورالعمل،  این  اساس  بر 
مورد  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دانشجویان 
منتقل  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  که  وزارتین،  تأیید 
در  مبدأ  دانشگاه  تأیید  با  اینکه  بر  مشروط  می شوند، 
شمول اخراج آموزشی قرار نگرفته باشند، با کسب نمره 
قبولی، بر حسب مقطع تحصیلی و با رعایت تعداد واحد 

و عنوان درسی یکسان، قابل پذیرش است.

معاون وزير بهداشت خبرداد:

نرخ اجاره بهاء خوابگاه های علوم 
پزشکی ثابت ماند و نرخ تغذيه 

افزايش يافت
بهداشت  وزارت  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
بهاء  اجاره  نرخ  جاری،  تحصیلی  سال  در  گفت: 
افزایش  پزشكی  علوم  دانشگاه های  در  خوابگاه 

نیافت و ثابت ماند.
دکتر سیماسادات الری افزود: تغییرات برای اجاره بهاء 
خوابگاه ها ساالنه صورت می گیرد و برای سال تحصیلی 

98-99 افزایشی صورت نگرفت.
وی خاطرنشان کرد: تنها نرخ غذای دانشجویی نسبت 
به سال گذشته 1۵ درصد افزایش یافت و نرخ اسکان 

افزایش نیافته است.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت تأکید کرد: 
برای بهمن ماه نیز تغییری در نرخ اجاره بهاء خوابگاه ها 
و نرخ تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی صورت نمی گیرد.

از فردا آغاز مي شود:

ثبت نام بیست و پنجمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن و عترت 

دانشگاه آزاد

مسابقات  دوره  پنجمین  و  بیست  ثبت نام  فرایند 
سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی، از 
روز سه شنبه ۳۰ مهر ماه )فردا( آغاز مي شود و تا 

۱۰ آبان ماه ادامه دارد.
سنوات  با  برابر  عترت،  و  قرآن  سراسری  مسابقات 
گذشته، در دو بخش کتبی)ویژه استادان و دانشجویان( 
استادان، دانشجویان و کارکنان(  و بخش شفاهی)ویژه 

برگزار می شود.
با  می توانند  مسابقات  این  در  شرکت  به  عالقه مندان 
دهند،  انجام  اینترنتی  ثبت نام  واحد،  به سایت  مراجعه 
دانشکده  دانشجویی  و  فرهنگی  اداره  به  مراجعه  با  یا 
به  مراجعه  با  اینکه  یا  و  کنند  ثبت نام  حضوری  خود 
اداره امور نماز، فرهنگ اسالمی، قرآن و عترت واقع در 
طبقه زیرین مسجد امام علی)ع( واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی، نسبت به ثبت نام در این دوره از 

مسابقات، اقدام کنند.
ضمناً زمان برگزاری بخش کتبی، روز سه شنبه 19 آذر 

ماه رأس ساعت 1۰ صبح به صورت همزمان در سراسر 
کشور خواهد بود و بخش شفاهی نیز هفته اول دی ماه 

برگزار می شود.
و  از بخش های کتبی  هر داوطلب می تواند در هر یك 

شفاهی صرفاً در یك رشته ثبت نام نماید.
گفتني است که به نفرات اول تا سوم هر رشته، جوایز 
اهدا  تقدیر  لوح  همراه  به  کارت  هدیه  قالب  در  نقدی 
می شود و  استادانی که موفق به کسب حداقل ۷۰ درصد 
فرهنگی  ارتقاء  امتیاز  از  می توانند  نیز  شوند،  امتیاز 

برخوردار شوند.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
حداقل  کسب  به  موفق  که  دانشجویانی  اسالمی،  آزاد 
۷۰ درصد امتیاز شوند، در صورتی که در سال تحصیلی 
از  یکی  تابستان(  ترم  یا  دوم  اول،  )نیمسال   99-98
دو  باشند،  نموده  انتخاب  را  عمومی  و  معارفی  دروس 
نمره درسی به یکی از دروس معارفی یا عمومی ایشان 
مراحل  به  نیز  مسابقات  برتر  نفرات  و  می شود  اضافه 

استانی راه می یابند.

نهمین فراخوان انتخاب پايان نامه  
برتر در زمینه الگوی اسالمی ايرانی 
پایان نامه   و  رساله   انتخاب  برای  فراخوان  نهمین 
پیشرفت،  ایرانی  اسالمی  الگوی  زمینه  در  برتر 

منتشر شد.
تحصیالت  دانشجویان  تشویق  هدف  با  مرکز،  این 
پیشرفت،  الگوی  موضوع  به  پرداختن  به  تکمیلی 
اسالمی  الگوی  کنفرانس  نهمین  برگزاری  با  هم زمان 
ایرانی پیشرفت، از رساله  و پایان نامه های برتر مرتبط با 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، پس از داوری، با اهداء 

جوایز نقدی قدردانی می کند.
مقاطع  دانش آموختگان  از  دسته  آن  اساس،  این  بر 
مختلف کارشناسی ارشد، دکتری و معادل حوزوی واجد 
و طالب  دانشگاهی  دانشجویان  از  آن دسته  یا  شرایط 
حوزه های علمیه، که موضوع رساله و پایان نامه آنها در 
زمانی سال های 1393  بازه  در  و  بوده  پیشرفت  زمینه 
یا  رساله  که  دارند  تمایل  و  است  دفاع شده  تا 1398 
پایان نامه آنان در مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
نشانی:  به  سامانه،  طریق  از  می توانند  شود،  ارزیابی 
اعالم  را  خویش  آمادگی  و  ثبت نام   http://olgou.ir

کنند.
ضمناً رساله ها و پایان نامه هایی که در فرآیند داوری اولیه 
پذیرش می شوند، در نمایشگاه روز برگزاری کنفرانس، 

در معرض دید شرکت کنندگان قرار خواهند گرفت.
همچنین از نویسندگان رساله ها و پایان نامه هایی که در 
در  شوند،  انتخاب  برتر  عنوان  به  نهایی  داوری  فرآیند 
قدردانی  نقدی  جوایز  اهداء  با  کنفرانس  برگزاری  روز 

می شود.
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گفتني است که آخرین مهلت ارسال اطالعات  پایان نامه  
و رساله، 1۵ اردیبهشت ماه 1399 تعیین شده است.

دستورالعمل جديد برای دانشجويان 
دکتری دانشگاه آزاد ابالغ شد

با  درسی  واحد   ۱۲ حداکثر  اخذ  دستورالعمل 
دوره  دانشجویان  برای  جبرانی  دروس  احتساب 
نیمسال  آخرین  در  غیرپزشكی  دکتری تخصصی 

آموزشی، ابالغ شد.
دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، 
خسروپناه،  والمسلمین عبدالحسین  حجت االسالم  و 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  معاون 
»دستورالعمل اخذ حداکثر 12 واحد درسی با احتساب 
دروس جبرانی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی 
استان ها،  رؤسای  به  را  آموزشی«  نیمسال  آخرین  در 
واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و 

مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کردند.
دانشجویان  که  است  شده  تأکید  دستورالعمل  این  در 
دوره دکتری تخصصی رشته های غیرپزشکی می توانند 

در نیمسال آخر دوره آموزشی )نیمسال قبل از آزمون 
تحصیلی  رشته  مصوب  درسی  برنامه  دروس  از  جامع( 
خود به همراه دروس جبرانی، حداکثر 12 واحد درسی 

اخذ کنند.
ضمناً ارائه بیش از 1۰ واحد از دروس اصلی و تخصصی 
پذیر  امکان  نیمسال  یك  در  تحصیلی،  رشته  مصوب 
محسوب  آموزشی  تخلف  ارائه،  صورت  در  و  نیست 

می شود.

شرايط بازگشت به تحصیل و 
بخشودگی بدهی دانشجويان پیام نور 

اعالم شد
رئیس دانشگاه پیام نور، با اشاره به شرایط بازگشت 
دانشجویان،  بدهی  بخشودگی  و  تحصیل  به 
برای  را  جدیدی  تسهیالت  دانشگاه،  این  گفت: 

دانشجویان یاد شده فراهم کرده است.
با  و  مطلب  این  بیان  ضمن  زمانی،  محمدرضا  دکتر 
آوردن  فراهم  پیام نور،  دانشگاه  هدف  اینکه  به  اشاره 
بسترهای ادامه تحصیل برای تمامی داوطلبان ورود به 

افزود: محدودیت های مالی،  عرصه آموزش عالی است، 
نباید مانع پیشرفت تحصیلی جوانان کشور باشد؛ از این 
رو، دانشگاه پیام نور، به استناد پنجاه و دومین نشست 
ادامه تحصیل  امنای دانشگاه، در راستای امکان  هیأت 
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 
سال 9۶ و قبل از آن، که برای ادامه تحصیل و ثبت نام 
مراجعه نکرده اند، ضمن بخشودگی بدهی، امکان ثبت نام 

و ادامه تحصیل این دانشجویان را فراهم آورده است.
این  به  تحصیل  ادامه  برای  که  دانشجویاني  افزود:  وی 
به  را  خود  درخواست  باید  نکرده اند،  مراجعه  دانشگاه 
ارائه  خود  نظر  مورد  واحدهای  و  مراکز  آموزش  بخش 
دانشجویان،  این  مراجعه  عدم  ترم های  برای  و  دهند 
بدون  و  سنوات  در  احتساب  بدون  تحصیلی  مرخصی 

پرداخت شهریه منظور می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر زمانی، با 
عنوان اینکه این مصوبه شامل دانشجویان دوره دکتری 
اجراء  مدت  گفت:  نمی شود،  پیام نور  دانشگاه  تخصصی 
این بخشنامه، از نیمسال اول 98-99 تا پایان 1۵ بهمن 
ماه سال 98 است و بعد از این تاریخ، امکان استفاده از 

بخشنامه یاد شده وجود نخواهد داشت.

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
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 بدین  وسیله به اطالع کلیة 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  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 یك 

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- تهیة طرح واره )2۰ 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 :
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- ساير شرايط 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 مدرك معادل دوره کارشناسي ارشد، در صورتي که مشمول آیین نامه شمارة 
2/۷۷۶33 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 یك 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 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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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر 

به  توجه  با  می رساند   ... و   TOEFL ، GRE،IELTS

وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و 

وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات 

داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از 

این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  

بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این 

مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان 

یادآوری می نماید:

1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 

این  سوی  از  آزمون  مجری  قباًل  که  گرفت  خواهند  قرار 

سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل 

از طریق سایت سازمان سنجش  از پرداخت هرگونه وجه 

آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز 

بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.

2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد 

خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 

این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 

برگزار  این سازمان  که  آزمون هایی  در  از شرکت  10 سال 

می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 

صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 

یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت 

آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و 

بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

در  سعی  هویتی  مدارك  جعل  با  که  داوطلبانی   -  4

شرکت  آن  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن  گمراه 

 ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند 

مدارك  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر  گردد،  اثبات 

مدت  به  آزمون ها  در  شرکت  از  و  باطل  آنها  به   مربوط 

2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل 

هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شرکت 

کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی 

مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375 مصوب  )تعزیرات 

کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای  

صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.

یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز 

آزمون های بین المللی، کلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی 

شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 

رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت 

به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این 

زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف 

اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند 

برخورد قانونی خواهد شد.

بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در 
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 می رساند 
که بر اساس قانون »سنجش و پذیرش دانشجو در دوره 
های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی« مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی 
و همچنین مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
کارشناسی  آزمون  تکمیلی«،  تحصیالت  های  دوره  در 
درقانون  مندرج  شرایط  با   1399 سال  ناپیوسته  ارشد 

برگزار خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که تمام متقاضیان 
دفتر  مصوب  های  رشته  کلیه  در  فوق  دوره  به  ورود 
و مؤسسات  ها  دانشگاه  از  اعم  عالی،  آموزش  گسترش 
آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد 
اسالمی، در این آزمون شرکت نمایند. الزم به ذکر است 
و  مذکور  قانون  اساس  بر  آزمون،  این  در  پذیرش  که 
مطابق این اطالعیه و همچنین شرایط و ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور )که در زمان 

منتشر می شود( صورت  این سازمان  از سوي  نام  ثبت 
خواهد گرفت. 

عناوین رشته های امتحانی، رشته و گرایش های پذیرنده 
امتحانی هر رشته و ضرایب هر درس  دانشجو، دروس 
مطابق جدول مندرج در سایت سازمان سنجش است. 
 روابط عمومي سازمان سنجش
 آموزش کشور

ازسوی سازمان سنجش اعالم شد :

رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1399

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 :

نحوه پی گـیری هر گونه سـؤال در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمی
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* تأثیر مطالب بر یكدیگر: 
بدیهي است مطالبي که در ذهن داریم و مطالبي که بعداً وارد 
ذهن ما مي شوند، اثرات مختلفي بر هم دارند، و تأثیر یاد شده 
که  باشد  ذهن  تضعیف  یا  تقویت  جهت  در  که  است  ممکن 

حالت هاي متفاوتي دارد:

1 ـ تأثیر مثبت آموختني ها بر يکديگر
که  است  برقرار  رابطه اي  پدیده،  دو  یا  مطلب  دو  بین  گاهي 
یکدیگر را تقویت مي کنند؛ در این صورت، هم مطلب بعدي به 
آساني در ذهن جاي مي گیرد و هم به خاطر رابطه اي که بین 
بهتر  دو مطلب  هر  یادآوري  دارد،  بعدي وجود  و  قبلي  مطلب 
صورت مي گیرد؛ یعني »تداعي مثبت« انجام مي شود. کسي که 
زیست شناسي آموخته، در یادگیري بهداشت موفق تر است )چون 
آن  از  بهداشت  در  که  مي شود  داده  اطالعاتي  زیست شناسي  در 
استفاده مي شود؛ مثاًل، در یکي ساخت یك اندام و در دیگري روش 

حفظ آن آموخته مي شود(.
دانستني هاي  و  مطالب  مورد  در  فقط  یکدیگر،  بر  آموختني ها  تأثیر 
ذهني نیست، بلکه بین دو مهارت )حرکتي( نیز این تأثیر دیده مي شود؛ 
راندن  است،  کرده  سواري  چرخه  سه  مدتي  که  کودکي  مثال،  براي 
دوچرخه را آسان تر از کودکي که سه چرخه سواري نمي داند، یاد مي گیرد، 
از کسي  راندن موتورسیکلت را سریع تر  را مي داند،  راندن دوچرخه  آنکه  و 
که دوچرخه سواري نمي داند، یاد مي گیرد، و آنکه راندن موتورسیکلت را به 
خوبي آموخته است، در مقایسه با کسي که به راندن موتورسیکلت تسلط ندارد، با 
اشکال کمتر و سرعت بیشتر، راندن اتومبیل را مي آموزد. همچنین کسي که رانندگي 

اتومبیل را مي داند، در راندن تراکتور و ماشین خاکبرداري موفق تر است.

۲ ـ تأثیر منفي آموختني ها بر يکديگر
یا ضبط  نگهداري  گاهي  قبلي:  مؤثر  منع  ـ  الف 
به  بعدي  مطالب  که  مانع مي شود  تا حدي  ذهني، 
گرفتن  یاد  مانع  یعني  گیرد؛  در ذهن جاي  آساني 
این  مي شود.  جدید  مطالب  نگهداري  یا  جدید 
کیفیت را به یاد نیاوردن بر اثر »منع مؤثر قبلي« یا 

»بازداري بعدي« مي نامند.
ب ـ منع مؤثر بعدي: گاهي مطالب جدیدي که 

یاد گرفته مي شود، در به یاد آوردن مطالب قبلي، تولید اشکال مي کند. این کیفیت را 
به یاد نیاوردن بر اثر »منع مؤثر بعدي« یا »بازداري گذشته« مي نامند.

به طور مثال، یك نفر مي گوید: وقتي درس فیزیك را آخر شب خوانده و مي خوابم، 
روز بعد آن را بهتر به یاد مي آورم، در حالي که وقتي بعد از فیزیك، درس یا درس هاي 
دیگري را مي خوانم، روز بعد درس فیزیك را کمتر به یاد مي آورم. در این مورد ما 
با »منع مؤثر بعدي« روبرو هستیم؛ یعني آنچه بعداً آموخته شده، در به یاد آوردن 
این  مي توانید  هم  شما  مي کند.  اشکال  تولید  است،  شده  آموخته  قباًل  که  مطالبي 

موضوع را تجربه کنید.

* تأثیر تشابه در مطالب:
شدت تأثیر و مخلوط شدن مطالب با یکدیگر، بستگي به تشابه آنها با همدیگر نیز 
دارد. هر چه تشابه بیشتري بین مطالب وجود داشته باشد، مطالب، بیشتر بر یکدیگر 
اثر مي کنند. اگر دو درسي که پشت سر هم آموزش داده مي شوند، دور از هم باشند 
)به طور مثال: شیمي و علوم اجتماعي( متوجه مي شویم که تداخل بین آنها یا وجود 

ندارد یا بسیار اندك است.
مشترك  وجوه  آنها  که  مي آید  پیش  زماني  تا  کودکان  براي  مخصوصاً  وضع،  این 
)شباهت( و تمایز )متفاوت( دو مطلب را به درستي درك نمي کنند؛ ولي هنگامي که 
بتوانند تشابه بین دو موضوع یا مطلب را به خوبي بفهمند، آن گاه این تشابه مي تواند 
به عنوان عاملي مثبت، بر یادگیري اثر بگذارد. اگر بخواهیم به کودك فارسي زبان، 
زبان هاي انگلیسي و آلماني را به صورت همزمان بیاموزیم، این کودك در حرف زدن، 
تا مدتي لغات هر دو زبان را به طور مخلوط به کار مي برد؛ اما وقتي همین کودك به 
سن هشت یا نه سالگي برسد، تشابه واژه ها، یادگیري این دو زبان را براي وي آسان تر 

مي کند.
بسیار دیده ایم که فارسي زبانان نیز در صورت آموزش صحیح، زبان عربي را به علت 

تشابهات و اشتراکات لغوي آسان تر مي فهمند و آن را راحت تر مي آموزند.
بدین ترتیب، مي توان توصیه عملي براي برنامه ریزي به دست داد و آن اینکه باید تا 

حد امکان، از مطالعه دروس مشابه در مدت زمان محدود، خودداري کرد.

علت هاي عمدة به یاد نیاوردن:
1 ـ ياد گرفتن ناقص   

بسیاري از مواقع، ناتواني در به یاد آوردن، به این خاطر است که موضوع مورد نظر به 
خوبي یاد گرفته نشده است؛ یعني اشکال در یاد گرفتن است؛ در واقع، مطالب به یاد 
آورده نمي شوند؛ چون به درستي فراگرفته نشده اند.

۲ ـ نبودن محرك مناسب
به خوبي  را که  یا موضوعي  گاهي اشخاص، مطلب 
یاد گرفته اند، به یاد نمي آورند؛ زیرا محرك مناسبي 
براي به یاد آوردن آن مطلب یا موضوع وجود ندارد؛ 
خاصي  محل  در  آتش سوزي  ناظر  که  کودکي  مثاًل 
بوده، ممکن است که در حالت عادي، آن حادثه را به 
یاد نیاورد، ولي با گذشتن از محل حادثه، که با خود 

حادثه ارتباط ذهني و عاطفي پیدا کرده است، آتش سوزي را به یاد آورد. 
از  تصویري  آتش نشاني،  ماشین  )مانند:  مناسب  محرك  یك  که  مي بینیم  پس 

آتش سوزي و ...( در به یاد آوردن، بسیار مؤثر است.

3 ـ سرکوب اطالعات
بسیار دیده ایم که افراد، مطلب یا موضوعي را که براي آنها با اضطراب و ناراحتي همراه 
بوده است، به طور موقت به یاد نمي آ ورند؛ مثاًل کسي که به درس ریاضیات عالقه 

يادگیري و داليل فراموشي

* اگر درسي را که مي خوانید، براي شب امتحان 

رها نکرده و هر هفته، حتي يك مرور بسیار سطحي 

)بدون زحمت( از آن داشته باشید، تأثیر شگرف 

مرور کردن را درخواهید يافت
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ندارد، فراموش مي کند که تکالیف حسابش را انجام دهد؛ یا نوجواني که در درسي 
مانند: جبر، نمرة نسبتاً کمي گرفته است، نمره اش را فراموش مي کند، و حال آنکه 

نمرات خوب درس هاي دیگر را کاماًل به یاد مي آورد.
که  مي کنند  زندگي  خانواده اي  در  بچه ها  از  بعضي  که  است  داده  نشان  بررسي ها 
آنها دارند و فرزند  از سوي  بر گرفتن نمرة »خوب«  تأکید بسیار زیادي  والدینشان 
خود را به خاطر گرفتن نمرات »بد«، به صورت نامناسب و نامطبوع )از دید خود( 
تنبیه مي کنند. در این مورد نیز مي بینیم که کسب نمرة »بد« با آن چنان عواقب 
وخیمي همراه بوده و آن قدر اضطراب به وجود مي آورد که چنین فردي، بدون اینکه 
خود بخواهد، به طور ناخودآگاه، نمرة »بد« را از ذهن خود دور مي کند و آن را به 

یاد نمي آورد.
بسیاري معتقدند که هرگاه تجربه اي در ما، احساس شدید اضطراب و گناه، و به طور 
امر آگاهي داشته  این  از  اینکه خود  به وجود آورد، بدون  را  نامطبوع  کلي احساس 
باشیم، موجب مي شود که به طور غیر عمد، آن را از ذهن »خودآگاه« خود دور سازیم. 
به این موضوع، یعني بیرون راندن خاطره ها یا مطالب اضطراب آور از ذهن »خودآگاه«، 

»سرکوب کردن« یا »سرکوبي« مي گویند.
که  دالیلي  به  ولي  مي شوند،  نگهداري  دائمي  طور  به  اطالعات  سرکوبي،  در  ظاهراً 

گفتیم، در شرایط و موقعیت هاي خاصي، فرد آنها را به یاد نمي آورد.

4 ـ نبودن انگیزه براي به ياد آوردن
داشتن انگیزه، نه تنها در مورد یاد گرفتن، بلکه در مورد به یاد آوردن مطالب نیز نقش 
دارد. در زندگي روزمره، ما با موارد زیادي برخورد مي کنیم که مي بینیم در حالي که 

کودك یا نوجواني مطلبي را به خوبي آموخته است، آن را به موقع  به یاد نمي آورد.
یکي از دالیل بروز این موضوع، آن است که این کودك یا نوجوان، دیگر نیازي به 
یادآوري آن مطلب نمي بیند. این حالت را، به خصوص در شرایطي مانند شرایط پس 
از امتحان، که شخص کاري را به اتمام رسانده است، زیاد مشاهده مي کنیم؛ یعني 
دانش آموز تا زماني که امتحان نداده است، مطلب را به خوبي به یاد دارد، ولي بعد از 
اینکه امتحان سپري شد، چون دیگر نیازي به یادآوري آن نمي بیند، در صدد مرور 
از ذهن وي دور مي شود و به یاد  کردن آن مطالب برنمي آید و لذا مطالب تدریجاً 
او نمي آید؛ از این رو، مي بینیم که در شرایطي که هیچ گونه انگیزه اي براي یادآوري 
وجود ندارد، بسیاري از آموختني ها، به علت عدم استفاده، از ذهن ما دور مي شوند. در 

چنین وضعیتي، فراموشي در ابتدا به سرعت صورت مي گیرد، 
ولي بعداً از سرعت آن کاسته مي شود.

5 ـ گذشت زمان 
ظاهراً گذشت زمان، عامل دیگري است که باعث مي شود تا 
شخص مطالبي را که آموخته است، به یاد نیاورد؛ در واقع، 
چنین به نظر مي رسد که قدرت نگهداري مطالبي که فرا گرفته 
شده است، با گذشت زمان ضعیف مي شود؛ در این مورد، بر 
انجام  خوبي  به  یادگیري  مطالب،  گرفتن  یاد  ضعف  خالف 

شده، ولي ظاهراً اثر آن به مرور زمان از بین رفته است.
براي کم کردن اثر زمان، بر محفوظات و پاك شدن آنها از 
ذهن، یکي از بهترین روش ها مرور کردن است. مرور هفتگي، 
ماهانه و حتي ساالنه یك مطلب، باعث تحکیم آن در حافظه 

و سهولت در یادآوري آن مي شود.
رها  امتحان  شب  براي  مي خوانید،  که  را  درسي  اگر 

نکرده و هر هفته، حتي یك مرور بسیار سطحي 
)بدون زحمت( از آن داشته باشید، تأثیر 

درخواهید  را  کردن  مرور  شگرف 
یافت.  
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
98-99 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

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

عالی سال 1399؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

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

اختصاصی؛ 
)4( 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؛ 
)۵( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1399 و ...؛
)۶( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزيت های »آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زير 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 کنکور 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 زير است:

نحوة برگزاري آزمون هاي آزمايشی 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  98-99 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 
آزمايشی 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 98 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 

توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم رياضی 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 98 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 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 نحوه توزيع اينترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمايشی سنجش:

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

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

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 

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

شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهرية آزمون های آزمايشی 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 یك 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.sanjeshserv.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 9 نوبت آزمون )5 مرحله + 4 جامع( است که در این صورت، با 
احتساب تخفیف ویژه 360/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 404/000 

ریال و مجموعاً 3/640/000 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 اينترنتی: 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 خريد اينترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهايی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خريد کارت اعتباری 
)دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهايی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دريافت نمايند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص 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 طريق مدارس:  ثبت نام گروهی 
ثبت نام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد از مطالعه 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 88844۷91 الی 88844۷93 تماس حاصل نمایند.

نکات 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 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،  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، پالك 3۰، تلفن : 883214۵۵ 

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

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی 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: لینك ثبت نام آزمون های 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 



29 مهرماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  29        12 

چرا برنامه ريزي نیاز داريم؟
مي گویند روزي دو هیزم شکن در جنگلي مشغول قطع کردن درخت بودند. مرد دانایي از کنار آنها عبور مي کرد. او متوجه نکته جالبي شد؛ بله، نوك تبر هر دو هیزم شکن 
کند بود. به همین دلیل با هر ضربه اي که آنها بر تنه درختان وارد مي کردند، مقدار کمي از تنه درختان را مي توانستند بشکافند. مرد دانا به آن دو رو کرد و گفت: اگر 
تبرهایتان را تیز کنید، راحت مي توانید تنه درختان را قطع کنید. یکي از آنها جواب داد:  مگر نمي بیني؟! ما باید تا غروب تعدادي زیادي درخت را قطع کنیم؛ بنابراین، وقت 
این را نداریم که بنشینیم و تبرهایمان را تیز کنیم. مرد دانا چیزي نگفت و از کنار آنها  عبور کرد. چند لحظه بعد، هیزم شکني که ساکت بود دست از کار کشید و شروع 
به تیز کردن تبرش کرد. در این فاصله، دوستش تنه دو درخت را قطع کرد و به او گفت: دیدي گفتم وقت تیز کردن تبرهایمان را نداریم؛ حاال از کارت عقب افتادي. کمي 
بعد، هیزم شکني که تبرش را تیز کرده بود هم مشغول کار شد و طولي نکشید که وي از دوستش جلو افتاد و با سرعت بیشتري موفق به قطع کردن درختان شد. او با صرف 

انرژي و زور کمتري، مي توانست درختان بیشتري را قطع کند، در حالي که دوستش خسته شده و از وي خیلي عقب افتاده بود.
بله، دوستان! همان طوري که مالحظه کردید، تیز کردن تبر موجب افزایش سرعت عمل آ ن هیزم شکن شد و او با صرف انرژي کمتري در مقایسه با دوستش، موفق به قطع 
درختان گردید. برنامه ریزي نیز همین نقش را در موفقیت تحصیلي دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسري ایفا مي کند. ممکن است که تهیه برنامه درسي مناسب، چند 
ساعت از وقت شما را بگیرد، اما در نهایت باعث افزایش سرعت کار شما و راحتي کارتان مي شود. خوب حاال که با نقش برنامه ریزي آشنا شدید، اجازه بدهید که به سراغ 

نحوه برنامه ریزي درسي برویم.

پیشنهادي براي يك برنامه ريزي
ابتدا جدولي مانند جدول زیر براي خودتان ترسیم کنید؛ البته مي توانید از جدول این صفحه نیز کپي تهیه کنید. دوستان عزیز! استفاده از این جدول، بسیار آسان و ساده 

است و ما سعي مي کنیم که مراحل کار با این جدول را به صورت ساده و مختصر برایتان بیان کنیم.
همان طوري که مي بینید، جدول مورد نظر ما، تمام ساعت مفید یك دانش آموز را در طي هفته نشان مي دهد. به خاطر داشته باشید که هر خانه، نماینده یك ساعت است؛ 

پس به ترتیب زیر عمل کنید:
1ـ بعد از ترسیم جدول، ساعات غیرآزاد خود را در هر روز هاشور بزنید؛ به  عنوان مثال، همان طور که در برنامه فرض شده مي بینید، دانش آموز مورد نظر ما تا ساعت 12/3۰ 
در مدرسه حضور داشته است و به همین دلیل، ساعات مذکور را هاشور زده است. همین دانش آموز 1/3۰ ساعت )یك ساعت و سي دقیقه( را نیز براي صرف ناهار و استراحت 
در نظر گرفته است؛ به این ترتیب، او تا ساعت 14 نمي تواند به مطالعه و انجام تکالیفش بپردازد؛ اما ساعت 14 تا 1۶ را مي تواند براي مطالعه و انجام تکالیف روز جاري خود 
در نظر بگیرد و پس از 2۰ دقیق استراحت، مجدداً تا ساعت 1۷/4۰ به مطالعه اش ادامه دهد. همان طور که مالحظه مي کنید، وي بعد از مطالعه و انجام تکالیف روز جاري 
)دوشنبه(، به مطالعه دو عنوان درسي از دروس سال دوم دبیرستان خود، یعني فیزیك )2( و عربي )2(، مي پردازد و پس از آن، مدت یك ساعت و سي دقیقه را به استراحت 
و صرف شام اختصاص مي دهد، و بعد از آن، مطابق برنامه درسي روز بعد خود عمل مي کند؛ یعني چون طبق برنامه کالس روز سه شنبه، دیفرانسیل، شیمي و دین و زندگي 

دارد، زمان هاي باقي مانده را به این دروس اختصاص مي دهد و در نهایت ساعت 23/3۰ براي خوابیدن به بستر مي رود.

چگونه برنامه درسي 
مناسبي را براي خود 
تنظیم کنیم؟
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نحوه تکمیل جدول: 
در مثال زیر، دانش آموز ابتدا ساعات غیرآزاد خود را هاشور زده و به این ترتیب، ساعات آزاد خود را در روز دوشنبه به دست آورده است و بر اساس برنامه هاي 
درسي مدرسه خود، در روز دوشنبه و سه شنبه، برنامه ریزي کرده است؛ یعني ابتدا درس هاي روز دوشنبه و سپس دو عنوان درسي از دروس سال هاي قبل خود را 

نوشته و پس از آن، دروس روز بعد )سه شنبه( را در برنامه روز دوشنبه خود گنجانده است.

اصول اساسي در اين برنامه پیشنهادي به شرح زير است:
1 ـ ابتدا باید دروس همان روز مطالعه شود؛ چون با مرور دروس هر روز، از فراموشي  آنها جلوگیري خواهیم کرد.

2 ـ بعد از آن باید زمان هایي را براي مطالعه دروس سال هاي قبل )دوم یا سوم( در نظر بگیریم و مطابق بودجه بندي آزموني که در آن شرکت مي کنیم، به آ ن 
دروس بپردازیم.

3 ـ ساعات پایاني هر روز را مطابق برنامه درسي فردا، برنامه ریزي مي کنیم؛ چون باید با مطالعه دروس فردا و انجام تکلیف، با آمادگي کامل در کالس درس حاضر 
شویم.

4 ـ این جدول برنامه ریزي باید با مداد تکمیل شود تا هر زماني که احساس کردیم به تغییر نیاز دارد، بتوانیم به آساني آن را تغییر دهیم.
۵ ـ این جدول مي تواند ثابت باشد؛ یعني مي توانیم آن را در جایي که مقابل دیدمان باشد، نصب کنیم و بر اساس آن، برنامه درسي هر روزمان را اجرا کنیم.

۶ ـ روزهاي پنجشنبه قبل از هر آزمون هماهنگ، وقتي را به مرور اختصاص مي دهیم.
۷ ـ شما با تهیه جداول ویژه هفتگي مي توانید براي خودتان یك دفتر برنامه ریزي درست کنید.

8 ـ یادتان باشد که ممکن است شما، به دلیل سخت بودن یك مبحث یا هر مسأله دیگري، نتوانید مباحث در نظر گرفته شده را در زمان مّدنظر خودتان تمام 
کنید. این مسأله کاماًل طبیعي است؛ چون یکي از ویژگي هاي برنامه ریزي درسي، »انعطاف پذیري« برنامه درسي است؛ یعني اگر برنامه کمي تغییر کرد، هیچ اشکالي 

پیش نیاید و شما هر مقدار از برنامه را که مي توانید، اجرا کنید و انجام بقیه آن را به فرصت مناسبي واگذار کنید.
9 ـ ساعات مطالعه هر کس، خاص اوست؛ به عنوان مثال، اگر شما دانش آموزي هستید که براي دومین بار است که در آزمون سراسري شرکت مي کنید، باید از 

ساعات صبح نیز استفاده کنید.
1۰ـ جداول ارائه شده، کاماًل پیشنهادي است و لحاظ کردن شرایط خاص و ویژگي هاي شخصي، در اختیار شماست و مي توانید به هر نحوي که صالح مي دانید و 

با توجه به اصول گفته شده، براي خودتان برنامه ریزي کنید.
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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 98 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 4( در نظر گرفته شده است 
که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1398/1۰/2۷ 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 1399 و به نوعی، مقدمة 

آمادگی برای آزمون سراسری سال 14۰۰ است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »رياضیـ  فیزيك«، 
»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 زير است:

زمان و نحوه توزيع اينترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمايشی 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.
 کارنامه نتايج 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. 

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
امکان  این  که  است  گرفته  نظر  در  تخفیفاتی  آزمون  نوبت  یك  از  بیش  متقاضیان 
بیشتری  از تخفیف  آزمون ها،  تعداد مراحل  افزایش  تا در صورت  را میسر می نماید 
تخفیف  اعمال  شیوه   99-98 تحصیلي  سال  برای  جهت  این  در  و  گردند  بهره مند 
شهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یك آزمون، به منظور رفاه حال دانش آموزان 
عزیز به کار گرفته تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یك از دانش آموزان در کلیه 

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

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة:

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دهم ويژه دانش آموزان پايه 

دهم )سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98
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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 

دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 

نوبت  یك  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 ۷ نوبت آزمون )5 نوبت آزمون مرحله ای + ۲ نوبت آزمون 

جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه ۲10/000 ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون حدوداً 399/000 ریال و مجموعاً ۲/790/000 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  اينترنتی:  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.

اينترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خريد 

از خريد  بعد  متقاضیان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهايی  ثبت نام 

ثبت نام  لینك  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دريافت  اعتباری  کارت 

مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 

رقمی را دريافت نمايند.

دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 

هرگونه سؤال در خصوص 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 طريق 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 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰ با 

شماره تلفن های: 88844۷91 الی 88844۷93 تماس حاصل نمایند.

نکات 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 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 1۰۵ سنایی، پالك 3۰، تلفن : 883214۵۵ 

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

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی 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: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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