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كارشناسي ارشد 
فراگير پيام نور 

آخرین روزَصفر   

سالروز شهادت 

آفتاِب هشتمين  

 سلطان سریِر ارتضاء   

حضرت امام علی 

بن موسی الرضا 

)ع(  برتمام مسلمانان 

تسليت باد

تا روز چهارشنبه 8 آبان ادامه دارد :

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
فراگیر پیام نور بهمن 1398

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون 

کارشناسی ارشد پزشکی اعالم شد

مطالعه هدفمند : 

رمز و راز موفقیت 

در آزمون سراسري

کنکوری ها ، 

مدرسه 

و کنار آمدن 

با مشکالت 

ریز و درشت

داخل  دانشجویان  معاون 
از تمدید مهلت  وزارت علوم، 
دانشجویان  ثبت نام جشنواره 
آبان ۹۸   ۲۰ تا  نمونه کشوری 

خبر داد.
گفت:  علم  رضا  محمد  دكتر 
شركت  درخواست  ثبت  مهلت 
نمونه  دانشجویان  جشنواره  در 
 ۲۰ روز   ۱۲ ساعت  تا  كشوری، 

آبان ۹۸ تمدید شده است.

وی ادامه داد: این تاریخ، آخرین 
فرصت شركت در جشنواره بوده و 
به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وزارت  داخل  دانشجویان  معاون 
دانشجویان  تمام  افزود:  علوم 
انتفاعی  غیر  دولتی،  دانشگاه های 
وزارت  تابع  پژوهشگاه های  و 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
پیام نور  دانشگاه های،  همچنین 
مــتقاضی  كه  فرهـــنگیان،  و 

هشتمین  و  بیست  در   ثبت نام 
نمونه  دانشجوی  جشنواره  دوره 
به  مراجعه  با  می توانند  هستند، 
 www.portal.saorg.ir سایت: 
نسبت به ثبت نام در این جشنواره 

اقدام كنند.
دانشجویان  جشنواره  افزود:  وی 
بیست   ،۹۸ سال  كشوري  نمونه 
میان  رقابت  دوره  هشتمین  و 
است  جشنواره   این  متقاضیان 

بندی های  زمان  اساس  بر  و 
نهایی  مراسم  شده،  پیش بینی 
آن در پایان سال جاري با معرفی 
دانشجویان نمونه برگزار می شود.

الزم به یادآوري است كه ثبت نام 
سال  كشوری  نمونه  دانشجویان 
تا  از ۲۰ مهر ماه آغاز شد و   ۹۸
۴ آبان ماه ادامه داشت كه تا ۲۰ 

آبان ماه تمدید شد.

تا ۲۰ آبان ماه تمدید شد:

 مهلت ثبت نام جشنواره دانشجویان نمونه 
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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 رضا )ع( فرمودند:
یاد  آن،  در  كه  بنشیند  مجلسي  در  كه  هر 
در  قلبش،  مي شود،  زنده  )ع([  بیت  ]اهل  ما 

روزي كه قلب ها مي میرند، نمي میرد. 

نافراهم  دشمنند  دو  آخرت،  و  دنیا  همانا 
]متفاوت[، و دو راهند مخالف هم. آن كه دنیا 
را دوست داشت و مهر آن را در دل كاشت، 
]به  انگاشت  دشمن  و  نپسندید  را  آخرت 
دنیا و آخرت، چون خاور و  و  آورد[،  حساب 
باختر است، و آن كه میان آن دو َرود، چون به 

یكي نزدیك گردد، از دیگري دور شود.

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
وقت  اول  دارد:  وقت  دو  نمازي  هر  كه  بدان 
و آخر وقت؛ اول وقت، خشنودي پروردگار و 

آخر آن، بخشش خداوند را در پي دارد.

از روز دوشنبه گذشته )۲۹ مهر ماه( ثبت نام براي 
دانشگاه  فراگیر  كارشناسي ارشد  آزمون  در  شركت 
از  بیستم(  )نوبت   ۱3۹۸ سال  ماه  بهمن  پیام نور 
طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آغاز شده 
است و تا روز چهارشنبه همین هفته )۸ آبان ماه( 
ادامه خواهد داشت. به همین خاطر، مناسب دیدیم 
كه مفاد این ستون را به یادآوري چند نكته درباره 

این آزمون اختصاص دهیم.
این نكات بدین قرار است:

۱ـ هر داوطلب  بر اساس  عالقه،  فقط مي تواند در یك 
كدرشته  امتحاني )مطابق ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون( ، ثبت نام  و در 

امتحان مربوط شركت  كند.
۲ـ شایسته است كه داوطلبان، پس از مطالعه دقیق 
آزمون،  این  در  ثبت نام   به  منظور  راهنما،  دفترچه 
سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  شخصاً 
ثبت نامي  تقاضانامه  تكمیل  به  نسبت  و  مراجعه 

اینترنتي اقدام كنند.
پایگاه  به  مراجعه  با  داوطلبان،  كه  است  الزم   -3
اطالع رساني سازمان سنجش و تهیه كارت اعتباري 
دفترچه  دریافت  و  رقمي(   ۱۲ )سریال  ثبت نام 
عكس  فایل  تهیه  و  آزمون  این  ثبت نام  راهنماي 
شده  درج  توضیحات  اساس  بر  خود  شده   اسكن 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و آماده كردن مدارك 
و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام، نسبت به انجام 

این كار اقدام كنند.
این  در  ثبت نام  هزینه  پرداخت  كه  آنجایي  از   -۴
انجام مي  شود، شایسته  اینترنتي  به صورت  آزمون، 
عضو  كارت هاي  از  استفاده  با  داوطلبان،  كه  است 
فعال  آنها  الكترونیكي  پرداخت  كه  شتاب،  شبكه 
سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با  است، 
سنجش و پرداخت مبلغ تعیین شده به عنوان وجه 

ثبت نام شركت در این آزمون، اقدام كنند.
5- داوطلبان الزم است بدانند كه مسؤولیت  صحت  
كلیه  مندرجات  تكمیل  شده  )مندرجات  فرم  تقاضانامه 

ثبت نام( بر  عهده  آنها خواهد بود؛ بنابراین، مندرجات 
یاد شده باید دقیق و صادقانه تكمیل شود.

اطالعات  ویرایش  مرحله  مهلت  پایان  از  پس   -6
مندرجات  در  تغییري  هیچ گونه  اعمال  تقاضانامه، 
لذا   نیست؛  امكان پذیر  ثبت نام،  تقاضانامه   فرم  
تقاضانامه،  اطالعات  تكمیل  زمان  در  باید  داوطلب  

نهایت دقت را به كار گیرد.
اساس  بر  داوطلبان،  كه  است  شایسته   -7
دستورالعمل درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام 
تقاضانامه  پیش نویس  فرم  آغاز،  در  آزمون،  این 
مندرج در این دفترچه را تكمیل كنند و پس از آن، 
مطابق فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اینترنتي 
سازمان سنجش، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي 

برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد كنند. 
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  براساس  ـ   ۸
ماه  بهمن  پیام نور  دانشگاه  فراگیر  كارشناسي ارشد 
آذر   ۲۲ جمعه  روز  در  بیستم(  )نوبت   ۱3۹۸ سال 
كه  است  شایسته  بنابراین،  شد؛  خواهد  برگزار  ماه 
داوطلبان، از روز سه  شنبه ۱۹ لغایت روز پنجشنبه 
۲۱ آذر ماه، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان 
برگ  و  كارت  پرینت  تهیه  به  نسبت  سنجش، 

راهنماي شركت در آزمون اقدام كنند. 
دوره   معدل  درصدي   ۲۰ تأثیر  به  عنایت  با  ۹ـ 
داوطلبان،  كه  مي شود  توصیه  مؤكداً  كارشناسي، 
معدل دوره كارشناسي خود را با توجه به توضیحات 
مندرج در دفترچه راهنماي این آزمون، با دقت درج 
تراز  كارشناسي  معدل  كه  است  ذكر  شایان  كنند. 
شده و میانگین وزني آنها، تأثیر بیست درصدي در 

نمره كل داوطلبان خواهد داشت.
تكمیل  از  پس  داوطلبان،  كه  مي شود  توصیه   ۱۰ـ 
رقمي   6 پرونده  شماره  دریافت  ثبت نام،  تقاضانامه 
از  پرینت  نسخه  یك  رقمي،   ۱6 پي گیري  كد  و 
تقاضانامه شان تهیه كرده و مندرجات آن را كنترل 

نموده و نزد خود نگهداري كنند.
موفق باشيد

چند نكته درباره ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 

حلول ماه ربيع االّول و سالروز هجرت 

حضرت رسول اكرم ) صّلی ا... عليه وآله 

و سّلم ( از  مّكه به مدینه و مبدأ تاریخ 

مسلمانان ، گرامی باد
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نتایج تکمیل ظرفیت آزمون 

کارشناسی ارشد پزشکی اعالم شد

نتایج مرحله تکميل ظرفيت و انتخاب رشته محل 
علوم  گروه  رشته های  کارشناسی ارشد  آزمون 

پزشکی سال تحصيلی ۹۸-۹۹ اعالم شد.
كارشناسی ارشد  آزمون  ظرفیت  تكمیل  مرحله  نتایج 
پزشكی، روز پنجشنبه ۲ آبان در سایت مركز سنجش 
آموزش پزشكی اعالم شده است و داوطلبان می توانند با 

كد رهگیری، از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.
پذیرفته شدگان، الزم است كه براي اطالع از زمان، مكان 
و نحوة ثبت نام، به سامانه اینترنتی دانشگاهي كه در آن 
و  مراجعه  عدم  ضمناً  كنند.  مراجعه  شده اند،  پذیرفته 
ثبت نام هر یك از پذیرفته شدگان در تاریخ هاي مقرر، به 
منزله انصراف بوده و هیچ گونه درخواستی در این مورد 
پذیرفته نخواهد شد. همچنین زمان شروع تحصیل، از 

سوي دانشگاه پذیرنده مشخص خواهد شد.
پذیرفته شدگان مرحله نخست،  پذیرش مرحله نخست 
و  كرده  شركت  ظرفیت  تكمیل  مرحله  در  مجدداً  كه 
یا شهریه پرداز پذیرفته  از دوره هاي عادی  در هر یك 

شده اند، لغو شده و قابل بازگشت نیست.
مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه 
دوره هاي   ۹۸ سال  آزمون  در  كه  افرادی   ،۱-5 بند   ۴
رایگان پذیرفته شده و ثبت نام نكنند یا انصراف دهند، 
بنابراین،  نیستند؛  آزمون سال ۹۹  در  به شركت  مجاز 
افرادی كه در مرحله تكمیل ظرفیت در دوره هاي عادی 
یا  ثبت نام  عدم  درصورت  می شوند،  پذیرفته  )رایگان( 
عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل، مشمول 
این  در  مجدد  شركت  و  ثبت نام  از  یكساله  محرومیت 

آزمون خواهند شد.
اساس  بر  است،  شده  اعالم  نیز  قباًل  كه  همان گونه 
ناپیوسته  كارشناسی ارشد  دوره هاي  آموزشی  آیین نامه 
مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی، هر گونه 
انتقال، تغییر رشته یا جابجایی محل تحصیل در دوره 
با  بنابراین،  است؛  ممنوع  ناپیوسته،  كارشناسی ارشد 
آگاهی  با  و  فرد  خود  را  پذیرش  محل  اینكه  به  توجه 
كامل تعیین كرده است، لذا هیچ گونه تغییري در محل 

پذیرش پذیرفته شدگان انجام نخواهد گرفت.
بهداشت،  وزارت  آزمون  بر  عالوه  كه،  داوطلبانی  ضمناً 
مراكز  سایر  یا  علوم  وزارت  كارشناسی ارشد  آزمون  در 
نیز پذیرفته شده اند، ملزم به ثبت نام در یكی از دو محل 
هستند، و در صورت محرز شدن ثبت نام در هر دو محل، 
قبولی آنها در رشته هاي مربوط به وزارت بهداشت، در 

هر مرحله از تحصیل، كان لم یكن تلقی می شود.
سنجش  مركز  داوطلبان،  مكرر  سؤاالت  به  توجه  با 
آموزش پزشكی اعالم كرده است كه كلیه ضوابط آزمون 
در دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل و 
اطالعیه ها، برای مرحله تكمیل ظرفیت نیز جاری است.
الزم به یادآوري است كه مدارك مورد نیاز براي ثبت نام، 
ارائه شود و این مدارك  باید به دانشگاه محل پذیرش 
از سوي دانشگاه، بررسی خواهد شد و در صورت محرز 
شدن: عدم رعایت ضوابط و مقررات از سوي داوطلب، 
در  پذیرش  و  شركت  براي  فرد  نبودن  شرایط  واجد 
مدارك  عدم صحت  و  مغایرت  مربوط،  رشته  و  آزمون 
فرد  تحصیل  ادامه  از  شده،  اعالم  اطالعات  مغایرت  و 
طبق  فرد،  قبولی  لغو  ضمن  و  آمده  عمل  به  ممانعت 
مصوبات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها 

با داوطلب برخورد خواهد شد.
مركز  اطالعیه  در  نظر  مورد  مدارك  كه  است  گفتني 

سنجش آموزش پزشكی اعالم شده است.

تا 11 آبان ماه ادامه دارد:

ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان 

انگلیسی در دانشگاه آزاد

زبان  توانمندی  سطح  تعيين  آزمون  ثبت نام 
اول  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه   ۹۸ انگليسی سال 

آبان ماه آغاز شد و تا روز 11 آبان ماه ادامه دارد.
انگلیسی  زبان  توانمندی  سطح  تعیین  آزمون  ثبت نام 
دانشگاه آزاد اسالمی، از روز چهارشنبه ۱ آبان ماه آغاز 
شد و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۱ آبان ماه ادامه خواهد 

داشت.
ثبت نام  براي  تمایل،  صورت  در  می توانند،  متقاضیان 
  http://english.iau.ac.ir/ept :در این آزمون، به سایت
سطح  تعیین  آزمون  كه  است  گفتني  كنند.  مراجعه 
توانمندی زبان انگلیسی، در روز جمعه ۲۴ آبان ماه در 

شهرهای: تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز 
برگزار خواهد شد.

به  ورود  منظور  به  داوطلبان  ارزیابی  براي  آزمون  این 
انگلیسی ویژه  سطوح مختلف كالس های آمادگی زبان 
دانشجویان دوره دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی 

برگزار مي شود.
الزم به توضیح است كه شركت در آزمون تعیین سطح، 
دانشجویان  تمام  و  نبوده   ۹۸ ورودی های  به  منحصر 
شاغل به تحصیل، كه تاكنون موفق به ارائه نمره زبان 

نشده اند، می توانند در این آزمون شركت كنند.
صورت  دو  به  مذكور،  كالس های  كه  است  گفتنی 

حضوری و الكترونیكی در تهران برگزار می شود.

اول آذر ماه:

 آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقه 

فرهنگی اربعین 
گفت:  دانشگاهيان  عتبات  و  عمره  ستاد  رئيس 
ارسال  برای   ۹۸ ماه  آذر  اول  تا  دانشگاهيان 
اربعين  سفر  از  خود  دلنوشته های  و  عکس ها 

حسينی فرصت دارند.
حجت االسالم مرتضی مطهری پور گفت: طرح »بدرقه 
زائران دانشگاهی« برای نخستین بار از سوی این ستاد 
در اربعین سال جاری از روز سه شنبه ۱6 مهر با برپایی 

غرفه ستاد در پایانه خروجی شلمچه كلید خورد.
وی، با بیان اینكه این طرح با مشاركت و همكاری موزه 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس و با هدف ترویج فرهنگ 
مقاومت اجرا شد، گفت: زائران اربعین حسینی كه اكثراً 
قشر جوان را تشكیل می دادند، از طریق شماره گیری 
یك كد دستوری به صورت رایگان از خدمات فرهنگی 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بهره مند شدند و در 
مجموع، بیش از ۴3۰۰ نفر از زائران اربعین از این بسته 

الكترونیكی استقبال كردند.
خصوص  در  دانشگاهیان،  عتبات  و  عمره  ستاد  رئیس 
اربعین  زائران  به  شده  ارائه  فرهنگی  بسته  محتوای 
این  شده  پیش بینی  برنامه  مهم ترین  گفت:  حسینی، 
غرفه، طرح »زیارت به نیابت از شهدای دانشجو« بود؛ بر 
این اساس، زائران حسینی، با شماره گیری كد دستوری 
و دریافت نام شهید، به نیابت از ۲۴6۹ شهیِد دانشجو 

سفر زیارتی خود را انجام دادند.
این  فرهنگی  فعالیت های  از  دیگر  یكی  داد:  ادامه  وی 
ستاد، كه در قالب بسته فرهنگی الكترونیكی رایگان اجرا 
شد، برگزاری مسابقه به  صورت روزانه بود و 3۱۹5نفر از 
زائران دانشگاهی و دیگر زوار، با پاسخگویی به سؤاالت 
در مسابقه این شركت كردند. از هدایای پیش بینی شده 
برای این مسابقه، سفر زیارتی به مشهد و قم به مدت 
انجام  سه روز است كه در روزهای آتی قرعه كشی آن 

مي شود و نفرات برتر معرفی خواهند شد.
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برنامه های  از  یكی  گفت:  پور  مطهری  االسالم  حجت 
معنوی، كه در این بسته فرهنگی اجرا شد، طرح ختم 
صلوات و هدیه آن به ساحت مقدس امام زمان )عج( بود 
كه زائران عدد مورد نظر خود را برای سامانه این ستاد 
ارسال كردند و در این طرح معنوی ۸5۱۰۰ صلوات به 

نیابت از زائران به حضرت مهدی )عج( هدیه شد.
برای  نیز  فرهنگی  مسابقه  یك  ستاد،  این  افزود:  وی 
زائران دانشگاهی اربعین در نظر گرفته است كه در این 
دلنوشته های  و  عكس ها  می توانند  دانشگاهیان  راستا 
خود را از سفر اربعین حسینی، تا اول آذر ماه، به نشانی: 

atabat@labbayk.ir ارسال كنند.
آثار، هدایایی تعلق خواهد  بهترین  به  گفتني است كه 

گرفت.

سازمان سنجش آموزش كشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراكز مجاز 
برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك )telc( را در سراسر كشور فراهم كند؛ 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 تلك )telc( از سوی سازمان سنجش آموزش كشور)تنها مرجع 
قانونی صادر كننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در كشور(، می توانند درخواست های 

خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال كنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:

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

»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« و »وزارت آموزش و پرورش« و ... .

۲- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.

3- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:

- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون كتبی )به اندازه كافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان 

سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل ۱/5 متر از هر طرف، سامانه روشنایی، 

سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و ...(.

- سرویس بهداشتی مناسب و كافی متصل به فضای برگزاری آزمون كتبی.

- فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعالم فرمان هاي صوتی 

در فضای برگزاری آزمون كتبی.

امكان  با  آزمون،  برگزاری  فضای  كنار  در  آزمون  مدیریت  برای  مستقل  فضای   -

دسترسی به اینترنت، تلفن و ... .

- سه فضای مستقل و نزدیك به یكدیگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون 

شفاهی.

- فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.

- فضای امن برای حفظ اسناد بخش های كتبی و شفاهی آزمون.

صوتی،  روشنایی،  های  سامانه  برای  مناسب،  اضطراری  برق  تأمین  امكان  داشتن   -

سرمایشی و گرمایشی كلیه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه اي كه واجد شرایط اولیه پیشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی 
تلك )telc( در ایران، باید نسبت به اخذ دو مجوز ]یكی از سازمان سنجش )مرجع 
از  دیگری  و  كشور(  در  بین المللی  های  آزمون  برگزاری  مجوز  كننده  صادر  قانونی 
مؤسسه تلك )telc( آلمان )صاحب امتیاز آزمون تلك([ اقدام كند كه مراحل آن به 

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

مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش آموزش كشور.
۲ـ اعالم كتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش 

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

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

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

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

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

7ـ در صورت اخذ تأیید مراحل  ۴ و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست 
كننده، نسبت به پی گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلك )telc( و ارائه آن به سازمان 

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

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

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

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 مجـوز برگـزاری آزمون 
)telc( زبان آلـمانی تلـک
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 بدین  وسیله به اطالع كلیة متقاضیان ثبت  نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 
قانون  اساس  بر  در سال ۱3۹۹  دانشجو  پذیرش  كه  )Ph.D( سال ۱3۹۹ می رساند 
مراكز  و  دانشگاه ها  در  تكمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش 
آموزش عالی« مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسالمی و آیین  نامة اجرایی مربوط 
و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تكمیلی« به  شرح 
ذیل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه متقاضیان ورود به دورة دكتری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی ، در رشته های مصوب 
و  )Ph.D( ثبت نام  دكتری  دوره های  ورودی  آزمون  در  عالی،  آموزش  گسترش  دفتر 
شركت نمایند. الزم به ذكر است كه پذیرش بر اساس قانون مذكور و مطابق این اطالعیه 
و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذكور )كه 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 دكتری )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 دكتری 

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

۱-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.
۱-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(.

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

۱-۲- آزمون متمركز )3۰ درصد(.
۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.

۲-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.
۲-۴- تهیة طرح واره )۲۰ درصد(.

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

مراكز آموزش عالی 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 :
3-۱- آزمون زبان با ضریب )۱(.

3-۲- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )۱(.
3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی یا كارشناسی  ارشد با ضریب )۴(.

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

فوق صورت خواهد گرفت.
 4- سایر شرایط و ضوابط

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

راهنما درج خواهد شد، در این آزمون ورودی ثبت نام و شركت نمایند.
۴ـ  ۲ـ  دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسي ارشد، در صورتي كه مشمول آیین نامه شمارة 
۲/77633 مورخ ۲۸ مرداد ۹۲ كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در این آزمون شركت كنند.  
۴-3- مؤسسات، برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 

آورند كه حداكثر تا سی و یكم شهریور ماه همان سال )۱3۹۹( فارغ  التحصیل شوند.
۴-۴- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال ۱3۹۸، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال ۱3۹۹ را نداشته 

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

دكتری نیمه  متمركز سال ۱3۹۹ درج خواهد شد.
ضمناً داوطلبان آزمون دكتري مي توانند براي اطالع از جداول رشته ها و مواد امتحاني 
آزمون ورودي دوره هاي دكتري )Ph.D( ۱3۹۹ به سایت سازمان سنجش به نشاني: 

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

اطالعیة سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون
 ورودی دوره های دکتری )Ph.D( سال 1399

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
 ... و   TOEFL ، GRE،IELTS آزمون های بین المللی نظیر به اطالع متقاضیان شرکت در 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های واهی مبنی 
بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از 
این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد 
قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری آزمون 
از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز 

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

هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری 
نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

نمایند  آزمون  مجریان  نمودن  گمراه  در  سعی  هویتی  مدارك  جعل  با  که  داوطلبانی   -  4
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
مدت  به  آزمون ها  در  شرکت  از  و  باطل  آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری   مقررات 
2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند 
)تعزیرات مصوب  قانون مجازات اسالمی  برابر  به جای داوطلب اصلی،  مجعول و شرکت کردن 
1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای  

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

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.
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شركت تعاونی خدمات آموزشی، به  عنوان مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه 
دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی كشور است، در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ نیز، همانند سال  های 
داوطلبان  استفاده  برای  را  پیش  سنجش  آزمایشی  های  آزمون   مجموعه  گذشته، 
فارغ التحصيل پيش دانشگاهی و كلیه افرادی كه خود را برای شركت در آزمون 
سراسری سال ۱3۹۹ 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 كارنامه 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 ۱3 نوبت برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ 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 
شركت كننده، با ارزیابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود 

شناخت پیدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت تحصیلی خود 
اقدام نمایند.

آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 
شهریور ۹۸ برگزار خواهد شد. 

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

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

سوم خواهد بود(. 
آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱3۹۹ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱3۹۹، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مكمل یكدیگر برگزار می شود.

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

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

جلسه خود اقدام می نمایند.
از  بعد  پيش، در  آزمایشی سنجِش  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
نشانی:  به  شركت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان  ظهر 
 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
كه محاسبه نمره كل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  كشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به   ضرایب( 

مجموع كل ضرایب محاسبه می شود.

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجش پیش 
»ویژه فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی"
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شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

با توجه به جدول شهریة فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امكان 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.
البته، با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام  به  گام آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود که دانش آموزان عزیز، در 

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه 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.
است  بهتر  پلكانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  كه  است  ذكر  شایان 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  از تخفیف  آزمایشی سنجِش پیش،  تعداد آزمون های  از 
از نظر هزینه پرداختی،  بدیهی است كه مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت  نام یكجا در ۹ نوبت آزمون )5 مرحله + 4 جامع( است كه در این صورت، با 
احتساب تخفیف ویژه 36۰/۰۰۰ ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 4۰4/۰۰۰ 

ریال و مجموعاً 3/64۰/۰۰۰ ریال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
آزمایشی  آزمون هاي  در  شركت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
سنجش در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب 

و مراجعه به سایت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و 

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

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

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

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

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

۰۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:3۰ الی ۱۲:3۰ و 
عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰.

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

از مطالعه  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  از دانش آموزان خود  به  صورت یكجا  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:3۰ الی ۱۲:3۰ و عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰ با 

شماره تلفن های ۸۸۸۴۴7۹۱ الی ۸۸۸۴۴7۹3 تماس حاصل نمایند.

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

ثبت نام در كلیه مراحل درخواستی را یكجا انجام دهید.
۲- وجوهی كه به اشتباه به حساب این شركت 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  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراكز  داوطلبان،  و همچنین  است  امكان پذیر   www.sanjeshserv.ir

دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
كریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری ۱۰5 
سنایی، پالك 3۰، تلفن : ۸۸3۲۱۴55 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 كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

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

گام سوم: دریافت كد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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» ۱5 دقیقه زمان دارید. شروع كنید!« جمله اش كه به پایان رسید، 
برگه سؤال ها را با دستانی لرزان برداشتم و شروع به خواندن كردم؛ 
اما چه خواندنی، كه بیشتر نگران پایان وقت بودم تا پاسخ دادن به 
سؤال های تستی! هر جمله را كه می خواندم، یادم می افتاد كه این 
دبیر سخت گیر،  رأس ساعت پاسخنامه را خواهد گرفت و حاضر 
نیست حتی چند ثانیه به ما بیشتر وقت بدهد و من باید به ۲۰ 
در ۱5  است،  برایم سخت  هم  كه حتی خواندنش  سؤال دشوار،  
دقیقه پاسخ دهم، و همین موضوع، عاملی می شد كه تمركزم كمتر 
شود. باالخره با بدبختی فكرم را متمركز كردم و سؤال های تستی 
را خواندم، اما هنوز به بیشتر از پنج یا شش سؤال پاسخ نداده بودم 
كه دبیرمان با صداي بلند گفت: »وقت تمام شد. پاسخنامه ها باال !« 
باورم نمی شد؛ یعنی زمان آن قدر زود گذشت؟!! داشتم به سرعت 
خانه های پاسخنامه را پر می كردم كه دست معلم برگه را از دستم 
كشید و با عصبانیت گفت: »مگر نگفتم پاسخنامه را باال بگیر؟!« 
با   »! نكرده ام  وارد  را  »اما من هنوز جواب ها  با درماندگی گفتم: 
بی تفاوتی گفت: »این دیگر مشكل توست؛ می خواستی حواست به 
زمان باشد؛ مگر سر كنكور به شما وقت بیشتر می دهند كه من 
بدهم!« در حالی كه از ناراحتی، دست هایم می لرزید، گفتم: »این 
منصفانه نیست؛ من خیلی درس خوانده بودم. شما اصاًل وضعیت 
ما را درك نمی كنید«؛ اما متأسفانه این حرف ها هیچ تأثیری روی 
و  می كرد  من  اعتراض های  به  اعتنایی  نه  وي  نداشت.  ما  معلم 
نه  اشك های من تأثیری روی او داشت. اصاًل انگار او را از سنگ 
كه بدون  شدم  عصبانی  بی تفاوتی اش  از  قدر  آن  بودند.  ساخته 
اجازه از كالس بیرون رفتم؛ در حالی كه صدایش به گوشم می آمد 
كه می گفت: »بدون اجازه كجا می روی؟! اگر از دِر كالس بیرون 

رفتی، دیگر اجازه وارد شدن به كالس را به تو نمی دهم.«  

آنچه آمد، بخشی از خاطرات یك دانش آموز سال دوازدهم است؛ 
دانش آموزی كه از كادر مدرسه، اعم از دبیران، مدیر و ناظم، برای 
بدخلقی ها، بی تفاوتی ها، درك نكردن ها، نا حقی ها و ... خشمگین 
معتقد  او  غلبه كند.  ناراحتی خود  و  بر خشم  نمی توانست  و  بود 
بود كه در فضای مدرسه، هیچ كس دركش نمی كند و شرایط وي 
او  برای  چقدر  امسال  كه  ندارند  توجه  و  نمی گیرند  نظر  در  را 
سرنوشت ساز است و وي برای بهترین بازدهی، باید آرامش الزم 
را داشته باشد. می پرسید كه آیا بهتر نیست كه به جای رفتن به 
مدرسه و تحمل برخوردهای غیرمنطقی،  در خانه درس بخواند و 

وقتش را در مدرسه تلف نكند؟ 
»آیا  كه:  می شنوم  دانش آموزان  از  ساله  هر  كه  است  سؤالی  این 
حضور در مدرسه، برای یك كنكوری خوب است یا اینكه بیشتر 
وقتش تلف می شود، و آیا بهتر نیست كه در خانه درس خواند و در 

صورت نیاز، از معلم خصوصی بهره برد؟« 

نقش مدرسه در موفقیت یک داوطلب 
هر چند كه استعداد و توانمندی یك داوطلب، نقش اصلی را در 
موفقیت وی در آزمون سراسری دارد، اما نمی توان نقش مدرسه 
و كالس درس را در موفقیت یك داوطلب منكر شد؛ زیرا داوطلب 
در  كالس،  توانمند  دانش آموزان  همراهی  با  می تواند  مدرسه  در 
یك جّو رقابتی مثبت قرار گیرد تا با انگیزة بیشتری درس بخواند. 
جاي  در  هم  آنها  مداوم  نظارت  و  دبیران  برنامه ریزی  همچنین 
داوطلبان  بی گاه  و  گاه  كوتاهی های  از  و  است  مهم  بسیار  خود، 
را  خانه درس می خواند، خود  در  دانش آموز  وقتی یك  می كاهد. 
موّظف نمی بیند كه در زمانی معین، مباحث درسی را بخواند؛ و از 
سوی دیگر، از آزمون های تشریحی و تستی دبیران بی بهره می ماند 
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و نمی تواند خود را به طور مداوم بسنجد و از اشتباهات و ضعف های احتمالی اش باخبر 
شود. شاید بگویید كه با شركت در آزمون های آزمایشی، این مشكل رفع خواهد شد، 
اما به تجربه دیده ایم كه حتی این آزمون ها هم، در صورتی كه از سوي دبیران ارزیابی 
شود، ارزش و اعتبار خوبی پیدا می كند؛ چون دانش آموز، خود را موظف می بیند كه 
نسبت به این آزمون ها متعهدانه درس بخواند، و در صورتی كه سؤالی را متوجه نشود 
یا در نكته ای ضعف داشته باشد، از دبیران خود راهنمایی بخواهد؛ حتی برای آمادگی 
همین آزمون های آزمایشی، كادر مدرسه، به ویژه دبیران، بهتر می توانند داوطلبان را 

راهنمایی كنند.
دقت و سرعت، دو امر مهم دیگر است كه در آزمون سراسری نقش حیاتی دارد و در 
مدارس راحت تر می توان به این دو مهم دست یافت. همان طور كه در خاطره ای كه 
ذكر كردیم، دیدید، دبیران با تجربه تالش می كنند كه دانش آموزان را برای كسب 
سرعت و دقت الزم آماده سازند. در بدو امر، شاید انجام این كار به مذاق برخی از 
دانش آموزان نیز خوش نیاید، اما در انتها همین افراد خواهند دید كه این تذكرها و 
حتی فشارها، الزمة كسب آمادگی برای یك حضور موفق در امتحانات نهایی و آزمون 

سراسری است.

با لحظات سخت کالس و مدرسه چه کنیم؟  
و  مدرسه  محیط  در  حضور  لحظات  تمامی  نمی شود  كه  می پذیرید  نیز  شما  حتماً 
و  فرهنگ ها  با  دانش آموز،  ده ها  زیرا  باشد؛  داشتنی  و دوست  كالس درس، شیرین 
دیدگاه های مختلف، در یك كالس درس می نشینند و روحیات و نحوة تدریس دبیران 
با یكدیگر متفاوت است؛ از سوی دیگر، قوانین و مقررات مدرسه، گاه به مذاق  نیز 
عده ای خوش نمی آید؛ از همین رو، هر دانش آموزی گاه و بی گاه در محیط مدرسه 
با چالش هایی روبرو می شود؛ چیزی كه در آینده در محیط دانشگاه و كار نیز شاهد 

آن خواهد بود. 
اما اگر می خواهید این روزها با فشار روحی كمتری روبرو شوید، الزم است كه بتوانید 
خشم خود را كنترل كنید. خوب است بدانید كه همة احساسات منفی آدمی ـ دیر 
یا زود ـ به خشم، كه احساس منفی نهایی است، می انجامد. تمام ترس ها، تردیدها، 

از  تبدیل می شوند؛ پس چنین عصبانیتی  به خشم  و رنجش ها، سرانجام  حسرت ها 
درون هدایت می شود و شما را از لحاظ جسمی و عاطفی بیمار می كند و در ظاهر هم 

روابطتان را با دیگران بر هم می زند. 
یكی از بدترین جنبه های خشم این است كه هرچه بیشتر عصبانیتتان را بروز دهید، 
مثل آتش مهارنشدنی، این عصبانیت شعله ورتر می گردد، و در نهایت بیشتر صدمه 
می بینید و طولی نمی كشد كه خشم در شما به صورت عادت در می آید و با جزئی ترین 
حادثه ای عصبانی می شوید و احساس می كنید كه خشم و ابراز آن، براي شما به شیوة 

طبیعی اندیشیدن و احساس كردن تبدیل شده است. 
اثربخش است. فقط الزم است هر وقت كه  و  بسیار ساده  این حس منفی،  پادزهر 
به هر علتی عصبانی یا غمگین هستید، چند بار به خود بگویید: »من مسؤولم! من 
مسؤولم! من مسؤولم!« به این ترتیب می توانید احساس منفی را بی درنگ در وجود 

خود از بین ببرید. 
بنا بر قانون جایگزینی، ذهن هر بار فقط می تواند یك اندیشه را در خود نگه دارد. 
ذهن قادر است حس مثبت مسؤولیت پذیری شخصی یا احساس منفی خشم و غم را 
در خود حفظ كند؛ اما نگه داشتن هر دو آنها در آِن واحد، امكان پذیر نیست، و در این 

میان، حق انتخاب با شماست كه كدام را بخواهید. 
توجه داشته باشید كه تنها چیزی در عالم می توانید بر آن تسلط داشته باشید، محتوای 
ضمیر خودآگاهتان است. اگر ترجیح می دهید  به جای داشتن هر نوع اندیشة منفی، 
كه موجب اندوهتان می گردد، تفكر مثبت »من مسؤولم !« را در ذهنتان نگه دارید، 

به انسانی مثبت اندیش، خوش بین و كاماًل مسلط تبدیل می شوید. 
برای مثال، دانش آموزی كه در ابتدای این متن خاطره ای از او ذكر شد، اگر به جای 
احساس ناكامی و خشم نسبت به دبیر قانون مند، می پذیرفت كه وي مسؤول پذیرش 
قوانین كالس و آمادگی برای یك حضور موفق در آزمون سراسري است، ناراحت و 
عصبانی نمی شد و به جای درك این حس نامطلوب، خرسند می شد كه نكات منفی و 

بازدارندة خود را شناخته است و زمان الزم را برای برطرف كردن آنها دارد. 
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال یازدهم متوسطه، نقش تعیین كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اكنون یكی از عوامل مهم تعیین كننده 

كیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  كشور،  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
آمادگی  برای  آزمایشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بیش 
دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ اقدام به طراحی آزمون های 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
كه 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 كه امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و 

همچنین مشاوران و دست اندركاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی، كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت 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 كارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
كه  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 شركت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شركت كنندگان 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 كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در ۱۱ نوبت برگزار می شوند.

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

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

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است كه در شش نوبت 
پایان اسفند ۹۸ برگزار خواهند شد. هدف كلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایة  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة ۴( در نظر 
گرفته  شده است كه در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ ۱3۹۸/۱۰/۲7 برگزار 
امتحانات  از  اول است كه 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 كه در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت 
برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی كامل دانش آموزان با پرسش های چهار 

گزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد ۱3۹۹ است.
به طوری   برگزار می شود؛  منابع درسی  تقسیم بندی  اساس  بر  آزمون های مرحله ای 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می 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 تأكید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأكید كه بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر یك از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، كارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان، بر اساس اطالعات مندرج در این كارنامه 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 شركت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهایی سال ۱3۹۹ كسب  نمایند.

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

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

جلسه خود اقدام می نمایند.
یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
به  شركت  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  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم ویژه دانش آموزان پایه 

یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم 
برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  این  كه  محاسبه می شود،   بر مجموع كل ضرایب 

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

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضیان بیش از یك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است كه این امكان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل، از تخفیف بیشتری بهره مند گردند، 
و در این جهت برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به كار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یك از دانش آموزان در كلیه مراحل، امكان 

پرداخت شهریه كمتری 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 امكان 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 یك از آزمون ها ثبت نام 
نمایند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یك 

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

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه 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 ذكر است كه دانش آموزان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، 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 كه مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یكجا در 7 نوبت آزمون )5 مرحله آزمون مرحله ای + ۲ نوبت آزمون 
جامع( است كه در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه ۲1۰/۰۰۰ ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون 399/۰۰۰ ریال و مجموعاً 79۰/۰۰۰ /۲ ریال است.
انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

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

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

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

۰۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:3۰ الی ۱۲:3۰ و 
عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی كه مایل هستند براي سهولت 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند بعد  ثبت نام به صورت یكجا 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:3۰ الی ۱۲:3۰ و عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰ با 

شماره تلفن های: ۸۸۸۴۴7۹۱ الی ۸۸۸۴۴7۹3 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

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

پرداختی، ثبت نام در كلیه مراحل درخواستی را یكجا انجام دهید.
۲- وجوهی كه به اشتباه به حساب این شركت 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  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
آموزشی  مراكز  داوطلبان،  و همچنین  است  امكان پذیر   www.sanjeshserv.ir
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری ۱۰5 سنایی، پالك 3۰، تلفن : ۸۸3۲۱۴55 

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 كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

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

گام سوم: دریافت كد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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بعد از یك برنامه ریزی خوب و اصولی برای موفقیت در 
كنكور، قدم مهم بعدی، شیوه مطالعه درست و اصولی 
برای كسب آمادگي در آزمون سراسري است؛ در واقع، 
كمك  شما  به  مطالعه  در  اصولی  و  درست  شروع  یك 
بگیرید. گاه  را  نتیجه  بهترین  از تالش خود  تا  می كند 
بارها  و  بارها  كه  می بینیم  را  دانش آموزان  از  بسیاری 
بدون  زیاد،  وقت  صرف  از  پس  و  می خوانند  را  كتابی 
اینكه اطالعات قابل مالحظه ای از آن كتاب را درك كرده 
باشند، خسته و دلزده، كتاب را به كناری می گذارند و 
ادعا می كنند كه مطالب آن، حجیم و سنگین است و مغز 
ما توانایی درك آنها را ندارد. همچنین با دانش آموزانی 
را خوب می خوانند  مواجه می شویم كه مطالب درسی 
دچار  امتحان  جلسه   در  ولی  می سپارند،  خاطر  به  و 
فراموشی شده و هرچه فكر می كنند، نمی توانند مطالب 
فراگرفته شده را به خاطر بیاورند. این دانش آموزان، هم 
وقت و هم انرژی خود را به هدر می دهند؛ زیرا مطالعه 
كردن نیز، مانند بسیاری از فعالیت های زندگی، دارای 
باعث  آنها  كارگیری  به  كه  است  مهارت هایی  و  فنون 
می شود تا با تالش كمتر، بهره ای بیشتر از كارمان ببریم 

و بیهوده انرژی مان را هدر ندهیم.
داوطلبان  ذهني  دغدغه هاي  بزرگترین  از  یكي       
این است كه به چه روشي براي كنكور درس بخوانند. 
اهمیت این موضوع زمانی روشن می شود كه شما بدانید 
مطالعه  شیوه  اما  باشید،  داشته  خوبی  برنامه ریزی  اگر 
نمی توانید  وجه  هیچ  به  نگیرید،  پیش  در  را  اصولی 
كنید.  كسب  سراسري  آزمون  در  را  دلخواهی  نتیجه 

شیوه مطالعه براي آمادگي در آزمون سراسري، از چند 
سال پیش، بیشتر از گذشته برای داوطلبان اهمیت پیدا 
آن  تأثیر  و  بودن معدل  مهم  به علت  زیرا  است؛  كرده 
در كنكور، باید در طول تحصیل، بسیار خوب و عمیق 
از طرف  با معدل عالي دیپلم بگیرید؛  درس بخوانید و 
سؤاالت  كردن  مفهومي  با  هم  سنجش  سازمان  دیگر، 
خواندن  به  را  كنكور  داوطلبان  اخیر،  سال  چند  در 
دقیق كتب درسي و عدم استفاده از روش هاي كوتاه و 
تستي، هدایت كرده است؛ به گونه ای كه بعد از بررسي 
تحلیل  و  مقایسه  و  كنكور  گذشته  سال  چند  سؤاالت 
به  سؤاالت  كه  می رسیم  نتیجه  این  به  سؤاالت،  روند 
سمت مفهومي و دقیق شدن پیش مي روند؛ یعني كاماًل 
از كلیشه اي بودن خارج شده اند؛ از طرف دیگر، سؤال ها 
را  مطلب  كه  كساني  فقط  تا  می شوند  طراحي  طوري 
بین  از  بتوانند  گرفته اند،  یاد  و  فهمیده  كامل  طور  به 
انتخاب كنند؛ در واقع،  را  گزینه ها، درست ترین گزینه 
سؤاالت طوری طراحی شده اند كه داوطلبان باهوش تر، 
پرتالش تر و ماهرتر انتخاب شوند؛ چون برخي از دبیرستان  
ها و مخصوصاً كالس  هاي كنكور، دانش آموزان را به سوي 
سطحي خواندن و حفظ كردن مطالب سوق مي دهند و 
دانش آموزان، به جاي اینكه دروس را به صورت تشریحي 
بیاموزند و نقاط ضعف خود را مرتفع كنند،  و دقیق تر 
مي آموزند؛  را  زدن  تست  نحوه  و  خواندن  تستي  روش 
در این میان، سازمان سنجش، براي مقابله با این نظام 
غلط و غیر اصولي، سیاست مفهومي  تر كردن سؤال ها و 
تأثیر معدل و سوابق تحصیلي را در پیش گرفته است تا 

داوطلبان براي فراگیري دقیق و عمیق درس ها، ارزش 
بیشتري قائل شوند. همان  گونه كه متوجه شدید، شیوه 
صحیح و اصولی درس خواندن، تا حد بسیار زیادی در 
مقاله  این  تأثیر خواهد گذاشت؛ پس در  موفقیت شما 
مطالعه  درباره  را  راهكارها  مهم ترین  تا  تالش می كنیم 

هدفمند و درست به شما ارائه دهیم.
         دانش آموزان كنكوری! سعی كنید كه قبل از حضور در 
كالس، درسي را كه قرار است داده شود، روزنامه وار بخوانید 
تا پیش زمینه ذهنتان آماده دریافت آن درس بوده و 
اشكاالت  پرسیدن  آمادگي  مبحث،  توضیح  هنگام  در 
از  كنید  دقت  باشد.  داشته  را  درس  كامل  فهمیدن  و 
آنجایی كه بخشی از وقت خود را در مدرسه می گذرانید، 
باید حداكثر استفاده را از مدرسه، كالس  ها، معلمان و 
و  خوبی  به  و  باشید  داشته  زرنگ كالس  دانش آموزان 
بهتر  باعث  كه  معلم،  و صحبت هاي  درس  به  دقت،  با 
افتادن مطلب مي شود، گوش كرده و فعاالنه نكات  جا 
مهم و اشكاالت خود را یادداشت كنید و در آخر كالس 
نیز، تمام اشكاالتي را كه در ذهنتان است، بپرسید. تا 
اینجا 6۰ درصد یادگیري انجام شده است و ۴۰ درصد 
بقیه مانده است كه البته در روند یادگیری، بسیار مهم 
از  برخي  و  بخوانید  روز  را همان  روز  آن  است. دروس 
كاربرد  و  درس  تا  دهید  انجام  را  كلیدي  هاي  تمرین  
در  وجه  بهترین  به  و  بیفتد  جا  كاماًل  ذهنتان  در  آن 
حافظه تان حك شود. دوره دروس و تكمیل تمرین   هاي 
دروس  این  روز،  آن  فرداي  كه  روزي  به  را  نشده  حل 
را در برنامه روزانه درسي تان دارید، موكول كنید. حل 
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تست ها و تمرین هاي بیشتر را نیز به روزهاي تعطیل و 
جمعه بسپارید؛ البته در مورد درس هایي مانند: ریاضي 
و فیزیك، این نكته كه شما درس را سر كالس خوب 
گوش دهید و بفهمید هم مهم است؛ یعني فكر نكنید 
كه اگر درس را سر كالس نفهمیدید، بعداً خودتان آن 

درس را مي خوانید و یاد مي گیرید. 
    اگر قصد یادگیری كامل و پایدار مطالب یك كتاب 

را دارید، آن را در سه مرحله بخوانید؛ در مرحله 
اول، به صورت سریع، كلی و روزنامه وار به مطالب 
كتاب نگاهی بیندازید و از خود سؤال كنید؛ در 
مطالب  دقیق،  و  عمیق  صورت  به  دوم،  مرحله 
را خوانده و ضمن مطالعه، نكات مهم آن را در 
آورده و آنها را به صورت طرح شبكه ای، از كل 
به جزء سازمان دهی كرده و در كاغذی یادداشت 
با سازمان دهی اطالعات، مطالب  كنید؛ چرا كه 
كتاب در مغز شما به صورت منظم درجای خود 
قرار می گیرند و بازیابی آنها خیلي راحت انجام 

می شود؛ در مرحله  سوم، كتاب را مرور كرده و مباحث 
با  پایان مطالعه كتاب  از  یا پس  از خود بپرسید  را  آن 
نیم  از  دوستتان درباره  مباحث آن مباحثه كنید. پس 
تا ده دقیقه  ساعت تا چهل و پنج دقیقه مطالعه، پنج 
استراحت كنید و به خود پاداشی )مانند خوردن خوراكی 
مورد عالقه( بدهید تا به مطالعه عالقه پیدا كنید. پس از 
خواندن كتاب، آن را به كناری نگذارید؛ چرا كه پس از 
یك روز 7۰ درصد مطالب فراموش می شوند. به منظور 
زمان،  و  وقت  در  و صرفه جویی  فراموشی  از  جلوگیری 

مطالب كتاب را به ترتیب زمانی زیر مرور كنید: مرور 
اول: یك روز پس از مطالعه، مرور دوم: ده روز پس از 
از مرور دوم، مرور  ماه پس  اول، مرور سوم: یك  مرور 
كه  پنجم،  مرور  و  سوم،  مرور  از  پس  ماه  سه  چهارم: 
معموالً برای كنكوری ها باید در خرداد ماه انجام گیرد و 
به مرور و جمع بندی نهایی معروف است؛ البته این نحوه 
تقسیم بندی، غیر قابل تغییر نیست و شما می توانید با 

توجه به سختی یا آسانی یك درس، مقدار مطلبی كه 
یادگیری  و  حافظه  قدرت  و  می خوانید  مطالعه  هر  در 
خود، مدت زمان مرورها را تغییر دهید. حتماً به خاطر 
درس  یك  خواندن  شروع  كه  همان گونه  باشید  داشته 
جدید اهمیت خاصی دارد، مرورهای آن نیز مهم است و 
شما در این مرحله باید زیر مطالب مهم را خط كشیده 
و برای خود خالصه برداری كرده باشید تا مطالب مهم و 
اساسی را در وقت كمتر، به صورت بهتری یاد بگیرید. 
بیشتر دانش آموزان و داوطلبان فكر می كنند كه خالصه 

كردن، كار وقت گیری است و باعث می شود كه در زمان 
آمادگی برای كنكور، بخشی از وقت و انرژی آنها در زمان 
مطالعه گرفته شود؛ اما باید بدانید كه همین خالصه ها 
بهتر مطالعه شما  روند  به  بعدی می تواند  در مرورهای 
كمك زیادی كند. حتماً به این نكته توجه داشته باشید 
كه كار خط كشیدن زیر مطالب مهم و نیز خالصه برداری 
را خودتان انجام دهید؛ نه اینكه قسمت های مهم را از 
زیرا  بخوانید؛  دوستانتان  خالصه نویسي  روی 
شما سخت  برای  كه  مهمی  نكات  است  ممكن 
و برای دوستانتان آسان بوده است از قلم افتاده 
باشد. این موضوع باعث شود تا شما عماًل بخشی 
از مطالب را نخوانید یا پس از مطالعه اصلی، آن 

را فراموش كنید.
     روش »پس ختام«: نام این روش متشكل 
از حروف اول شش مرحله آن است: پیش خوانی، 
و  گفتن  حفظ  از  تفكر،  خواندن،  كردن،  سؤال 
از  بخشی  می خواهید  كنید  فرض  كردن.  مرور 
را  بخش  آن  سپس  و  بسپارید  خاطر  به  را  كتاب  یك 
بازیابی كنید. ابتدا باید با پیش خوانی، برداشت كلی خود 
پیش خوانی  نوع  این  انجام دهید.  مهم  از موضوعات  را 
سازمان دهی  را  فصل  مهم  مطالب  كه  می شود  سبب 
كنید. در مرحله دوم، باید درباره هر بخشی پرسش هایی 
را طرح كنید. در مرحله سوم، باید هر بخش را با هدف 
پاسخ دادن به پرسش های طرح شده بخوانید. در مرحله 
ایجاد  و  پرسش  ساختن  خواندن،  هنگام  باید  چهارم، 
بیندیشید  مطلب  درباره  خود،  دانسته های  بین  ارتباط 

 با مّد نظر قرار دادن هدف خویش از مطالعه و درس 

خواندن، اشتیاق خود را به خواندن و مطالعه، بیشتر کنید. به 

خاطر داشته باشید که داشتن هدف به انسان انگیزه می دهد. 

حاال که در مسیر کنکور قدم گذاشته اید حتمًا اهداف خاصی 

دارید؛ پس در زمان شروع مطالعه یا هر زمان که احساس 

خستگی کردید، صرفًا به اهدافتان فکر کنید 
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و به مطالب خوانده شده معنا دهید؛ سپس در مرحله 
پنجم و ششم، یعنی مراحل از حفظ گفتن و مرور كردن، 
باید بكوشید كه واقعیت های اصلی مطالب خوانده شده 
را به یاد آورید و به پرسش هایی كه خود طرح كرده اید، 

پاسخ دهید.

در زمان مطالعه، حتمًا به نکات زیر توجه داشته 
باشید:

۱- با مّد نظر قرار دادن هدف خویش از مطالعه و درس 
بیشتر  مطالعه،  و  خواندن  به  را  خود  اشتیاق  خواندن، 
كنید. به خاطر داشته باشید كه داشتن هدف به انسان 
انگیزه می دهد. حاال كه در مسیر كنكور قدم گذاشته اید 
حتماً اهداف خاصی دارید؛ پس در زمان شروع مطالعه یا 
هر زمان كه احساس خستگی كردید، صرفاً به اهدافتان 

فكر كنید.
افكار  از  كالس،  در  حضور  یا  مطالعه  هنگام  به   -۲
و  بپرهیزید  غیرمنطقی  و  كننده  كسل  ناامیدكننده، 
حفظ  خود  ذهن  در  را  توانایی  و  قدرت  امید،  همواره 

كنید.
كاغذ  در كالس،  یادگیری  یا  مطالعه  برای  3- همیشه 
یا خالصه ای  كنید  نت برداری  و  باشید  داشته  قلمی  و 
از مطالب را یادداشت كنید تا در فضای روانی درس و 
مطالعه قرار داشته باشید؛ نه اینكه فقط به دنبال افكار 

و ذهنیات خود باشید.
۴- زمان و مكان مطالعه، باید از نظر فیزیكی و روانی، از 
شرایط مناسبي برخوردار باشد و هرگونه عاملی )نظیر 
 )... سر و صدا، سرما و گرما، نور كم یا خیلی شدید و 
را كه می تواند باعث حواس پرتی شود، از محیط مطالعه 

خود حذف كنید.
5- به مقدار كافي بخوابید؛ زیرا در هنگام خواب است 
بدن  مي شوند.  اندوزش  و  پردازش  جدید  اطالعات  كه 
هر انسان در شبانه روز، به شش تا هشت ساعت خواب 
احتیاج دارد؛ بنابراین، با توجه به عادات و ساختار بدنی 
خود، حتماً خواب مناسبی داشته باشید و سعی كنید 
كه برنامه خواب خود را از ساعت یازده شب تا پنج صبح 
بازدهی  به كمترین  این زمان  بدن در  زیرا  قرار دهید؛ 
از داوطلبان هم هستند  البته بسیاری  ممكن می رسد؛ 
كه به شب بیداری عادت دارند و احساس می كنند كه 
اما اگر محیط  نیز یادگیری خوبی دارند؛  این زمان  در 
است، سعی كنید كه  مناسب  برای مطالعه  منزل شما 
در طول روز مطالعه كنید؛ در ضمن، چرت كوتاه بعد از 
ظهر هم می تواند باعث تمدید نیروی شما و یادگیری 
بهتر شود؛ البته به شرطی كه ساعت خوابتان از بیست 

دقیقه تا نیم ساعت بیشتر نشود. به خاطر داشته باشید 
از بیدار شدن از خواب، نیز مطالعه  تا نیم ساعت پس 

نكنید.
و  خانوادگی  اجتماعی،  شخصی،  مشكالت  اگر   -6
كه بدانید  می شود،  حواستان  تمركز  عدم  باعث   ... 
زندگی فردی هیچ كس دیگر نیز خالی از مشكل نبوده و 
ذهن هیچ فردی هم خالی محض نیست؛ از طرف دیگر، 
بدانید كه با فكر كردن و مشغولیت ذهنی درباره چنین 
مشكالتی، هیچ دردی نیز دوا نخواهد شد؛ پس به خود 
تلقین كنید كه هنگام درس یا مطالعه، ذهن خود را از 
آن مسائل برهانید و به هنگام مزاحمت آن افكار، به خود 
زمانی  و  اندیشید  خواهید  باره  این  در  كه  بدهید  قول 
این كار در شبانه روز اختصاص دهید، و  انجام  برای  را 
در نهایت، در صورت امكان، موضوع را با یكی از افراد 
از  دیگری  شخص  وقتی  بگذارید.  میان  در  خانواده تان 
بیرون به مشكل شما نگاه كند و برای شما ابعاد مختلف 
موضوع،  كه  می شوید  متوجه  تازه  دهد،  شرح  را  آن 
آن گونه كه شما هم فكر می كردید نیست یا اینكه راه 

حل های مختلفی دارد.
7- خود را به مكان خاصی برای مطالعه كردن محدود 
نكنید و سعی كنید كه با تمرین كردن در همه مكان ها، 
بهترین  كنید.  مطالعه  همواره  شلوغ،  مكان های  حتی 
مكان برای مطالعه، محیط خانه است؛ زیرا همیشه در 

دسترس است.
انتخاب  را  مكاني  حواس پرتی،  از  جلوگیری  برای   -۸
شما  براي  را  مزاحم  محرك  كمترین  حتي  كه  كنید 
یك  مي خوانید،  كه  آنچه  از  كنید  سعي  باشد.  نداشته 
تصویر ذهني براي خود بسازید، بین آموخته هاي خود 
ارتباط برقرار كنید، و هرگاه چیز تازه اي را مي آموزید، 
آن را با آموخته هاي پیشین خود مرتبط نمایید. با انجام 
این كار، شما اطالعات تازه را چنان دسته بندي خواهید 

كرد كه به سادگي مي توانید آنها را بازیابي كنید.
۹- در صورتی كه تعدد كارها و فعالیت های غیردرسی، 
ممكن  حداقل  به  را  آنها  می شود،  تمركز  عدم  باعث 
و  مطالعه  را  خود  كار  و  وظیفه  مهم ترین  و  برسانید 

درس خواندن و ارتقاء سطح علمی خود بدانید. 
۱۰- از مواد حاوی گلوكز )خرما، عسل و شیرینی جات 
 ،D طبیعی(، مواد دارای كلسیم و فسفر و ویتامین های
B ،C و A مانند لبنیات، روغن ماهی، پرتقال، گوجه 
فرنگی، سبوس گندم، سبزیجات تازه، هویج و جگر، به 
مقدار كافي استفاده كنید. می توانید در صورت دسترسی 
قرص های  از  غذایي،  مواد  این  از  بعضی  به  نداشتن 
با  اینكه  استفاده كنید.  داروخانه ها  ویتامین موجود در 

تغذیه به توان مغزی خود برسید، بسیار مهم است؛ زیرا 
مغز در فرایند یادگیری، انرژی بسیاری مصرف می كند 
بسیار  مغز  برای  غذایی،  مواد  و سایر  ویتامین ها  این  و 

مهم است.
در   جسمانی،  تحرك  داشتن  و  كردن  ورزش   -۱۱
كمك  شما  به  بیشتر،  انگیزه  ایجاد  و  بهتر  فراگیری 
برای  آمادگی  زمان  طول  در  كه  كنید  سعی  می كند. 

كنكور، روزانه حد اقل 3۰ دقیقه ورزش كنید.
۱۲- با پیش مطالعه وارد كالس شوید و پرسش هایی را 
كه درباره درس به ذهنتان می رسد، از معلمتان بپرسید 
خود  به  را  ذهنتان  شده،  مطرح  سؤال  كه  نگذارید  و 
مشغول كند. با به كارگیري این روش ساده، می توانید 
پی گیری  را  كالس  درسی  محتوای  و  تدریجی  فرایند 

كنید و خود را در فضای درسی یا مطالعه قرار دهید.
به  اول  كتاب،  یك  یا  فصل  یك  مطالعه  هنگام   -۱3
كل آن نظر بیندازید و سپس به مطالعه جزئیات و زیر 
فصل،  آغاز  همان  از  آنكه  نه  بپردازید؛  آن  عنوان هاي 
پاراگراف به پاراگراف و بدون یك نگاه كلي به تمام فصل 

یا كتاب، مطالعه را شروع كنید.
۱۴- با سازمان دهی مطالب می توان به راحتی آنها را یاد 
گرفت، حفظ كرد و سپس به یاد آورد. برای یادگیری 
و  مجموعه  زیر  دارای  كه  مطلبی،  و  موضوع  حفظ  و 
سلسله  در  را  آن  است،  متكثر  و  متعدد  زیرشاخه های 
مراتبی منطقی قرار دهید و از كل به جزء و از باال به 
پایین، به زیرشاخه های جزئی تر تقسیم كرده و به خاطر 

بسپارید.
از دروس مشكل  برخی  یادگیری  و  اگر در حفظ   -۱5
حفظ  ذهنی،  تصویرسازی  طریق  از  می توانید  دارید، 
كردن آنها به شكل رمزهای مخصوص به خود، تركیب 
حرف اول برخی از مطالب مرتبط به هم و مواردی از این 

قبیل، آنها را راحت تر به خاطر بسپارید. 
تأثیر  باشید كه سبك مطالعه شما     به خاطر داشته 
بسیار زیادی در میزان یادگیری و ماندگاری مطالب در 
ذهن شما می گذارد؛ پس سعی كنید كه به دلیل نگرانی 
یا  برنامه ریزی  از تمام نشدن دروس در موقع مقرر در 
موضوعاتی از این قبیل، با عجله و به صورت شتاب زده 
عمل نكنید. اگر هر یك از اركان یادگیری را، كه در باال 
به آن اشاره شد، حذف كنید یا به قدر كافی روی آن 
وقت نگذارید، مطمئن باشید كه نمی توانید نتیجه ای را 
بگیرید؛ پس  از تالش و زحمت خود  انتظار دارید،  كه 
با حوصله، امید و تالش فراوان، قدم در راه بگذارید و 

ایمان داشته باشید كه موفق می شوید.
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كارشناسي ارشد  آزمون  در  و شركت  ثبت نام  متقاضیان  كلیه  اطالع  به  بدین وسیله 
ثبت نام  كه  بیستم( مي رساند  )نوبت  ماه سال ۱3۹۸  بهمن  پیام نور  دانشگاه  فراگیر 
براي شركت در آزمون مذكور، از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان از روز دوشنبه 
۹۸/۰7/۲۹ آغاز شده است و در روز چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۸ پایان مي پذیرد؛ لذا كلیه 
داوطلبان متقاضي ثبت نام، كه داراي شرایط عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، 

مي توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمایند.
شرایط ثبت نام:

امتحاني )بر اساس  الف( هر داوطلب  براساس  عالقه  فقط مي تواند در یك كدرشته  
ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون( ، ثبت نام  و در امتحان 

مربوط شركت  نماید.
ب( داوطلبان الزم است كه پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، به  منظور ثبت نام  در این آزمون ، 
شخصاً به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه 

و نسبت به تكمیل تقاضانامه ثبت نامي اینترنتي اقدام نمایند.
 ج( ثبت نام  براي  شركت  در آزمون  سال ۱3۹۸ به روش ذیل امكان پذیر است:

ثبت نام  اعتباري  كارت  تهیه  براي  سازمان  این  رساني  اطالع  پایگاه  به  مراجعه   -۱
)سریال ۱۲ رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام.

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسكن  عكس  فایل  تهیه   -۲
راهنماي ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
۴- ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر 

)۹۸/۰7/۲۹ لغایت ۹۸/۰۸/۰۸(.
مي  شود،  انجام  اینترنتي  صورت  به  ثبت نام  هزینه  پرداخت  اینكه  به  توجه  با   -5
پرداخت  كه   ، شتاب  شبكه  عضو  كارت هاي  از  استفاده  با  كه  است  الزم  داوطلبان 
الكترونیكي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت مبلغ 
۸۰۰/۰۰۰ )هشتصد هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون اقدام نمایند. 
الزم به توضیح است كه هزینه ثبت نام، به حساب مشخص شده در دانشگاه پیام نور 

واریز خواهد شد.
تذکرات  مهم:

۱- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تكمیل شود.
۲- مسؤولیت  صحت  كلیه  مندرجات  تكمیل  شده  )مندرجات  فرم  تقاضانامه( به  عهده  

داوطلب  خواهد بود.
3- پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطالعات تقاضانامه، اعمال هیچ گونه تغییري در 
مندرجات فرم  تقاضانامه  ، ثبت نام امكان پذیر نیست؛ بنابراین،  داوطلب  باید در زمان 

تكمیل اطالعات تقاضانامه ، نهایت دقت را به كار گیرد.
۴- هر موقع  مشخص  شود كه  داوطلب،  حقایق  را كتمان  نموده  یا واجد یكي  از شرایط 
)ثبت نام ،  آزمون   از  مرحله اي   هر  در  نیست،  راهنما   دفترچه   در   مندرج   ضوابط  و 

شركت  در آزمون ، پذیرفته شدن ، حین  تحصیل  در دانشگاه  و ...( محروم  خواهد شد.
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  كه  مي شود  توصیه  داوطلبان  به 
ثبت نام این آزمون، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكمیل 
نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس ، با مراجعه به پایگاه اینترنتي این سازمان، 

راهنماي  نمایند.  وارد  ثبت نام  نرم افزاري  برنامه  بندهاي  اساس  بر  را  الزم  اطالعات 
جامع نحوه تكمیل فرم، در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان 
براي كسب اطالع بیشتر مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان الزم 
است كه در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است كه در صورت مشاهده 
هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت 
پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي باطل شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري 

خواهد شد.
زمان توزیع کارت اینترنتي ،برگزاري و محل آزمون:

براساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون كارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 
بهمن ماه سال ۱3۹۸ )نوبت بیستم( در روز جمعه مورخ ۹۸/۰۹/۲۲ برگزار خواهد 
شد. داوطلبان الزم است كه از روز سه  شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۹ لغایت روز پنجشنبه 
مورخ ۹۸/۰۹/۲۱ با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت 
كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان بر اساس 
لذا  مي گردد؛  تعیین  تقاضانامه   ۲۸ بند  در  مندرج  اقامت  محل  شهرستان  و  استان 
مقتضي است كه داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره 6  دفترچه راهنماي ثبت نام 

و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند.
نـکات و توصیه هاي  مـهم :

۱( با توجه به تأثیر ۲۰ درصدي معدل دوره  كارشناسي، اكیداً توصیه مي گردد كه 
داوطلبان، معدل دوره كارشناسي خود را با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه 
راهنمای این آزمون ، با دقت درج نمایند. شایان ذكر است كه معدل كارشناسي تراز 

شده و میانگین وزني آنها تأثیر بیست درصدي در نمره كل داوطلبان خواهد داشت.
۲( اگر از طریق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأكید مي شود كه تمام مراحل 
امور مربوط، در كافي نت  انجام  بر  یا  انجام دهید  ورود اطالعات ثبت نامي را شخصاً 

نظارت مستقیم داشته باشید.
3( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
در ارسال عکس داوطلبان )این موضوع براي داوطلباني که ثبت نام آنان از 
بر  عالوه  که  مي گردد  تأکيد  است(  داده  رخ  مي شود  انجام  دیگران  سوي 
کنترل اطالعات ثبت نامي، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالي دقت نمایيد 
تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهي 
است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان 

متخلف تلقی شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۴( توصیه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه ثبت نام ، دریافت شماره 
پرونده 6 رقمي و كد پي گیري ۱6 رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه 

كرده و مندرجات آن را كنترل نموده و نزد خود نگهداري نمایند.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیك  سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري   هرگونه    )5
طریق  لزوم  از  در صورت  و  سازمان سنجش  اطالع رساني  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
اینترنتي  پاسخگویي  سیستم  طریق  از  مي توانند  داوطلبان  لزوم ،  صورت   در   )6
گویاي:  تلفن  شماره  با  اداري  ساعات  در  یا  نموده  اقدام  سازمان  )غیرحضوري( 
4۲163- ۰۲1 با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد فراگیر 

دانشگاه پیام نور بهمن ماه  سال 1398 )نوبت بیستم(



  6 آبان ماه ۱3۹۸    سال بیست و چهارم ، شماره 3۰  


