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8  ربیع االّول ، سالروز شهادت

 حضرت امام حسن عسکری 

)علیه السالم( برتمام مسلمانان تسلیت باد   

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

نحوة تأثیر سوابق تحصیلي و 
 انتخاب نظام آموزشي و منابع 

آزمون سراسري 1399

چند نكته درباره منابع سؤاالت آزمون سراسري

در  کننده  شرکت  داوطلبان  کلیه  اطالع  به 
که  می رساند   1398 سال  شده  برگزار  آزمون های 
شورای  جلسه  یکمین  و  بیست  مصوبات  اساس  بر 
جلسه  دوازدهمین  و  دانشجو  پذیرش  و  سنجش 
در  تکمیلی  تحصیالت  پذیرش  و  سنجش  شورای 
ظرفیت  تکمیل  که  گردید  مقرر   ،98/8/1 مورخ 
برای  زیر و  آزمون های  در  فقط  دانشجو،  پذیرش 
پذیرش بهمن ماه بر اساس برنامه زمانی هماهنگ 
شامل: زمان ثبت نام، انتخاب رشته، اعالم نتیجه و 
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در هر آزمون صورت 
انتخاب رشته و  یا  برنامه زمانی ثبت نام  لذا  پذیرد؛ 
از  تکمیل ظرفیت ها در هر یک  این  پذیرش  نحوة 
آزمون ها، پس از هماهنگی با زیر نظام های آموزشی 
سایت  طریق  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  جمله:  از 
سازمان سنجش آموزش کشور متعاقباً اعالم خواهد 

شد.
- آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته.

- آزمون کاردانی به کارشناسی.
- آزمون فنی و حرفه ای.

- آزمون جامع علمی - کاربردی.
- آزمون سراسری )فقط برای رشته محل های صرفاً 

بر اساس سوابق تحصیلی(. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 تکمیل ظرفیت 
پذیرش دانشجو 

در سال 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 کدرشته محل جدیدآزمون دوره هاي 
فراگیرکارشناسي ارشد پیام نور 

و تمدید مهلت ثبت نام

چگونه مسؤولیت اشتباه خود را پذیرا باشیم ؟

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تاریخ و نحوه ثبت نام و برگزاري آزمون زبان انگلیسي پیشرفته 

)TOLIMO:E_A2019( به صورت اینترنتي )iBT( در سال 1398 
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   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
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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

اوایل  در  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  ساله  هر 
آزمون  سؤاالت  منابع  فهرست  تحصیلي،  سال 
سراسري سال بعد را اعالم مي کند که، عالوه بر قرار 
تا  این سازمان، به طور متناوب  گرفتن روي سایت 
درج  نیز  پیک سنجش  هفته نامه  در  اسفندماه  پایان 
از هفته نامه، فهرست منابع  این شماره  مي شود. در 
نظام  دو  هر   1399 سال  سراسري  آزمون  سؤاالت 
از سوي سازمان  آموزشي )3 ـ 3 ـ 6 و قدیم( که 
ادامه  سنجش اعالم شده، درج گردیده است، و در 
منابع  احتمالي  حذفیات  فهرست  اطالع رساني،  این 
براي  مقتضي،  فرصت  در  سراسري،  آزمون  سؤاالت 
آگاهي داوطلبان از کّم و کیف منابعي که در آزمون 
سراسري آتي از آنها پرسش طرح مي شود، نیز ارائه 

مي گردد.
فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري )و همین طور 
فهرست حذفیات منابع سؤاالت که بعداً اعالم خواهد 
شد(، در بردارنده ویژگي هایي است که در سطور زیر 

به اختصار بدان ها اشاره مي شود:
سراسري،  آزمون  سؤاالت  منابع  فهرست  در   -1
گروه هاي  در  که  کتاب هایي  و  محتوا  چارچوب 
طرح  پرسش  آنها  از  کنکور  در  آزمایشي  پنجگانه 
مشخص  دقیق  طور  به  و  جزء  به  جزء  مي شود، 
آزمون  در  است  قرار  که  کتاب هایي  یعني  مي شود؛ 
سراسري هر گروه آزمایشي از آنها سؤال طرح شود 
در دو زیرشاخه دروس عمومي و تخصصي معین و 

مشخص مي شود؛
امتحاني )عمومي و تخصصي( در  تعداد دروس   -2

هر گروه آزمایشي بیان مي شود؛
3- نام هر کتاب و نظام آموزشي، که کتاب در آن نظام 
آموزشي تدریس مي شود، به طور دقیق عنوان مي شود؛ 
4- کد کتاب ها )براي پیشگیري از اشتباه( همراه با 

عنوان آنها درج مي شود؛ 
5- پایه تدریس هر کتاب مشخص مي شود ؛

تغییرات  به  توجه  با  )که  کتاب  هر  چاپ  سال   -6
منظور  به  بعدي  چاپ هاي  در  کتاب  هر  احتمالي 

مطالعه براي کنکور، مهم است(  آورده مي شود؛
7- توضیحات و مالحظاتي که راجع به هر کتاب براي 
آگاهي داوطلبان مهم به نظر مي رسد نیز ارائه مي شود؛ 
به طور مثال، در این ستون )در بخش دروس عمومي( 
مشخص مي شود که آیا کتاب نام برده شده، مخصوص 
یک گروه آزمایشي است یا تمام گروه هاي آزمایشي، و 
یا اینکه تمام گروه هاي آزمایشي به غیر از یک گروه 
آزمایشي خاص باید آن کتاب را به منظور آمادگي براي 

کنکور مطالعه نمایند.
نکته مهم تري که در اینجا باید ذهن داوطلبان گرامي 
آزمون هاي سراسري را به آن معطوف کرد این است 
منابع  حذفیات  آن،  همراه  به  و  شده  یاد  منابع  که 
کردن  مشخص  بر  عالوه  سراسري،  آزمون  سؤاالت 
حاوي  سال،  هر  سراسري  آزمون  منابع  چارچوب 
پیام  آن  و  هست،  نیز  داوطلبان  براي  خاصي  پیام 
سؤاالت  طرح  براي  شده  اعالم  منابع  که  است  این 
آزمون سراسري از سوي سازمان سنجش، به مثابه 
یک »نقشة راه« براي داوطلبان گروه هاي آزمایشي 
مختلف است؛ پیامي که اگر به طور دقیق به مفاد آن 
توجه شود، افزون بر نمایاندن صحیح مسیر موفقیت 
و  مبالغ  واریز  از  مي تواند  داوطلبان،  به  کنکور  در 
ریز  مؤسسات  حساب  به  هنگفت  هزینه هاي  صرف 
استانداردهاي  داراي  نیز  بعضاً  که  کنکور،  و درشت 
داوطلبان  تحصیلي  هدایت  منظور  به  کافي  علمي 
نیستند، جلوگیري کند؛ مؤسساتي که معلوم نیست 
تا چه حد در راه موفقیت درآزمون سراسري، براي 

داوطلبان کنکور راهگشا و چاره ساز خواهند بود. 
گرامي  داوطلبان  تمام  به  ما  پایاني  توصیه  و  نکته 
عنایت  که  است  این  آینده   سال  سراسري  آزمون 
داشته باشند سؤاالت کنکور در هر دو نظام آموزشي 
)3 ـ 3 ـ 6 و قدیم( عیناً از منابع و محتوایي طرح 
مي شود که سازمان سنجش در قالب فهرست منابع 
سؤاالت این آزمون براي شما تدارك دیده است، و اگر 
به صورت دقیق، منابع مربوط به گروه یا گروه هاي 
که  آموزشي  نظام  هر  در  را  موردنظرتان  آزمایشي 
کنید،  مطالعه  آن خواهید شد،  در  داوطلب شرکت 
سراسري  آزمون  در  خود  موفقیت  شاهد  بي گمان، 
متحمل  را  خاصي  هزینه   آنکه  بدون  بود؛  خواهید 
شوید یا از منابع غیرمرتبط با منابع معرفي شده، که 
معموالً نتیجه اي هم براي شما در بر نخواهد داشت، 

استفاده کنید.
مربوط  منابع  این  آنکه،  زمینه  این  در  پایاني  نکته 
علوم  یعني  متقاضي،  پر  آزمایشي  گروه  سه  به 
و  است  انساني  علوم  و  تجربي  علوم  فني،  و  ریاضي 
موقع  در  امتحاني  منابع  هنر،  آزمایشي  گروه  براي 
مقتضي از سوي سازمان سنجش اعالم خواهد شد؛ 
ضمن آنکه براي گروه آزمایشي زبان هاي خارجي نیز 
)مثل سال هاي گذشته( منابع خاصي براي آمادگي 

داوطلبان از سوي این سازمان معرفي نخواهد شد.
  موفق باشيد

چند نكته درباره منابع سؤاالت آزمون سراسري

حضرت امام حسن عسكري )ع( فرمودند: 
هیچ عزیزي حّق را رها نکند، مگر آنکه ذلیل 
گردد، و هیچ ذلیلي به حّق نیاویزد، مگر آنکه 

عزیز شود. 

بار خدایا ! تو مرا از خودم بهتر مي شناسي، و 
من خود را از آنان ]دیگران[  بیشتر مي شناسم. 
خدایا ! ما را بهتر از آن کن که مي پندارند، و 
بیامرز از ما آنچه ]گناهاني[ را که نمي دانند. 

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هیچ چیز مانند نماز، بیني شیطان را به خاك 

نمي مالد.
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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.

 بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )TOLIMO:E-A2019( در سال 1398 مي رساند که ثبت نام براي شرکت در 
آزمون مذکور، منحصراً به صورت اینترنتي از روز دوشنبه مورخ 98/8/13 )امروز( آغاز شده است و تا تکمیل ظرفیت برگزاري هر مرکز ادامه خواهد یافت. 

کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده، با فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور به 
نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند. 

الزم به توضیح است که آزمون مذکور براي دوره هاي 137 )در تاریخ 98/9/7( و 138 )در تاریخ 98/9/28( منحصراً در شهر تهران و به صورت اینترنتي )iBT( در سه مرکز 
به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است که در زمان ثبت نام، با توجه به انتخاب مرکزي که انجام مي دهند، در ساعت 8:00 صبح روز برگزاري آزمون نیز 

با کارت شناسایي معتبر )شناسنامه عکسدار یا کارت ملي( به همان مرکز مراجعه نمایند.

زمان برگزاري دوره هاي بعدي این آزمون، طي اطالعیه اي متعاقباً اعالم خواهد شد.                                              
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تاریخ و نحوه ثبت نام و برگزاري آزمون 

 )TOLIMO:E-A2019( زبان انگلیسي پیشرفته

به صورت اینترنتي )iBT( در سال 1398 
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13 آبان ، روز ملی مبارزه با 

استکبارجهانی

 و روز دانش آموز ، گرامی باد

آغاز امامت حضرت ولی عصر

)َعّجل ا... تعالی فرجه الشریف( برتمام 

منتظران آن امیرپرده نشین تهنیت باد

دوره هاي  آزمون  راهنمای  دفترچه  انتشار  و   98/07/29 مورخ  اطالعيه  پيرو 
 1398 سال  ماه  بهمن  ورودي  نور  پيام  ناپيوسته  كارشناسي ارشد  فراگير 
)نوبت بيستم(، ضمن اعالم كدرشته محل جديد، عالوه بر رشته هاي مندرج در 
انتخاب رشته آزمون مذکور )به شرح مندرج در سایت  دفترچه راهنماي ثبت نام و 
سازمان سنجش(، به اطالع مي رساند که مهلت ثبت نام در آزمون این دوره ها، تا روز 
پنجشنبه مورخ 98/08/16 تمدید گردیده است؛ لذا داوطلباني که تاکنون نسبت  
براساس ضوابط مندرج  اقدام ننموده اند، مي توانند  این دوره ها  به ثبت نام در آزمون 
در اطالعیه فوق الذکر و دفترچه راهنمای مذکور و همچنین مندرجات این اطالعیه، 
حداکثر تا تاريخ 98/08/16 به پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و ثبت نام 

نمایند. 

ضمناً متقاضیاني که قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون این دوره ها اقدام 
نموده اند، با توجه به مفاد این اطالعیه و در صورت تمایل، مي توانند تا تاریخ فوق، 

نسبت به مشاهده یا ویرایش اطالعات ثبت نامي و انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کدرشته محل  جدید عالوه بر کد رشته  محل هاي مندرج در جدول شماره 5 
دفترچه راهنما:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم کدرشته محل جدید عالوه بر کدرشته محل هاي 

مندرج در دفترچه راهنماي آزمون دوره هاي فراگیر 

کارشناسي ارشد ناپیوسته پیام نور ورودي بهمن ماه سال 1398 

)نوبت بیستم( و تمدید مهلت ثبت نام
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به اطالع داوطلبان آزمون سراسري سال 1399 در رشته محل هاي با آزمون 
مي رساند كه با توجه به مصوبات شوراي سنجش و پذيرش، نحوه و ميزان 
و  آزمون  در  شركت  براي  آموزشي  نظام  انتخاب  و  تحصيلي  سوابق  تأثير 

همچنين فهرست منابع اين آزمون به شرح ذيل است.
1( براساس مصوبه جلسه مورخ 98/8/1 شوراي سنجش و پذیرش،  در آزمون سراسري 
سال 1399، میزان تأثیر سوابق تحصیلي، حداکثر 30 درصد و با تأثیر مثبت اعمال 

مي شود؛ به طوري که: 
1-1- آن دسته از دیپلمه هاي: ریاضي فیزیک، علوم تجربي،  علوم انساني و علوم 
و معارف اسالمي، که دیپلم خود را سال 1398 یا 1399 و در نظام آموزشي جدید 
)3-3-6(  اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي 
موجود دیپلم )پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6(، به 
میزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت 

تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود. 
1-2-آن دسته از دیپلمه هاي: ریاضي فیزیک، علوم تجربي،  علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي، که دیپلم خود را از سال 1384 الي 1397 در نظام آموزشي قبلي 
اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوري 
موجود  تحصیلي  سوابق  و  بوده  تحصیلي  سوابق  اعمال  مشمول  است،  برگزارشده 
حداكثر  میزان  به  قدیم( ،  نظام  متوسطه  آموزش  سوم  سال  ـ  یازدهم  )پایه  دیپلم 
25 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت، و داوطلبان 
و  و علوم  انساني  فیزیک، علوم تجربي،  علوم  ریاضي  داراي مدرك پیش دانشگاهي 
تحصیلي  سال  از  را  خود  دانشگاهي  پیش  دوره  مدرك  که  هنر،  و  اسالمي   معارف 
1390-1391 اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و 

 کشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره 
 پیش دانشگاهي )پایه دوازدهمـ  سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم(، به میزان حداكثر 
5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت اعمال مي شود. 
در مجموع، میزان تأثیر سوابق تحصیلي، حداکثر 30 درصد است و به صورت تأثیر 

مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود. 
1-3- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي 1-1 و 1-2( مشمول اعمال سوابق تحصیلي 

نیستند. 
آزمون  پذیرش  و  سنجش  شوراي   98/4/29 مورخ  جلسه  مصوبه  به  توجه  با   )-2
بدون توجه به نظام  توانند،  سراسري، داوطلبان آزمون سراسري سال 1399 مي 
آموزشي كه در آن تحصيل نموده اند، به یکي از دو مجموعه سؤال )سؤاالت نظام 
آموزشي جدید 3-3-6 یا سؤاالت مربوط به نظام آموزشي قدیم، سالي واحدي و ترمي 
واحدي(  که تمایل دارند پاسخ دهند؛ لذا داوطلبان، الزم است که در زمان ثبت نام 
این آزمون، عالقه مندي خود به پاسخگویي هر مجموعه سؤال را در تقاضانامه ثبت نامي 

خود مشخص و اعالم نمایند. 
3( فهرست منابع آزمون سراسري سال 1399 )نظام قدیم و نظام آموزشي جدید 

3-3-6( به شرح جداول ذیل )درصفحات بعد( اعالم مي گردد. 
4( فهرست منابع درس هاي »فقه« و »اصول عقاید« رشتة علوم و معارف اسالمي 

دوره پیش دانشگاهي آزمون سراسري سال 1399 به شرح ذیل است:  
1-  درس فقه: کتاب آشنایي با فقه، نوشتة ملیحه حاجیان، انتشارات مدرسه.

 2-  درس اصول عقاید: کتاب جهان بیني 3 )عدل الهي و قضا و قدر( کد: 2009، شامل: فصل اول 
 )همه فصل(، فصل دوم )بجز عنوان »فلسفه اسالمي« صفحه 23 و 24(، و از فصل چهارم، عنوان 

»نظام کل تا مصائب، مادر خوشبختي ها« )از صفحه 65 تا 72(.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تأثیر سوابق تحصیلي، انتخاب نظام آموزشي 

و منابع آزمون سراسري سال 1399

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1399
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فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1399 )نظام قدیم(
الف ـ دروس عمومی 

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني 
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ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم تجربی 

 د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم انسانی 
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فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1399 )نظام 6-3-3(

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني 

الف ـ دروس عمومی 
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ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم تجربی 

د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم انسانی 

 ،111208 كد:   )2( قرآن  زبان  عربی،   -2  ،110208 كد:   )1( قرآن  زبان  عربی،   -1( كتب  از  ترتيب  به  اسالمی  معارف  و  علوم  ديپلمه های  برای  عربی  زبان  اختصاصی  درس  آزمون  سؤاالت   * 
3- عربی، زبان قرآن )3( كد: 112208( رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.

)3( اسالم  تاريخ   -3  ،253/3 كد:   )2( اسالم  تاريخ   -2  ،110233 كد:   )1( اسالم  تاريخ   -1( كتب  از  ترتيب  به  اسالمی  معارف  و  علوم  ديپلمه های  برای  تاريخ  اختصاصی  درس  آزمون  سؤاالت   ** 
 كد: 112233( رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.  
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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 1398/10/27 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 1400 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضیـ  فیزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبیات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
نیمسال  هر  امتحانات  برای  را  تا شرکت کنندگان  است  برنامه ریزی شده  ترتیبی  به 

آماده نماید.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

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

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 نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری هر آزمون، از 

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

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

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

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

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة:

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه 

دهم )سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98
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سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

آزمون جامع باشد.
اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی  به  با توجه  البته 
است كه هر يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزيز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصيه  لذا  می نمايد،  آماده تر  گام به گام 

كلية آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور يكجا ثبت نام نمايند.
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 7 نوبت آزمون )5 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 210/000 ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون حدوداً 399/000 ریال و مجموعاً 2/790/000 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  اینترنتی:  پرداخت 
سنجش در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب 
و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام 

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

رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
مطالعه  از  بعد  عمل  آورند،  به  ثبت نام  خود  دانش آموزان  از  یکجا  به صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های: 88844791 الی 88844793 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 105 سنایی، پالك 30، تلفن : 88321455 

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

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

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

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

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

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

اطالعیۀ بسیار مهم شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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همة ما، گاه خواسته و ناخواسته، اشتباهاتی را مرتکب می شویم. سخنان تند و پرخاشگرانه، 
رفتار خارج از هنجارهای اجتماعی و اخالقی، سهل انگاری کردن، سستی و بی تفاوتی نسبت 
به وظایف شخصی یا اجتماعی، بدقولی، بی نظمی و ده ها مورد دیگر می تواند اشتباهاتی باشد 
که تبعاتش گریبان گیر اطرافیان ما نیز خواهد شد. در این مواقع، عذرخواهی صحیح و کارآمد، 
بدهد،  آرامش  فرد  و خود  اطرافیان  به  زیادی  تا حد  می تواند  که  است  راهکاری سحرآمیز 
تنش ها را کاهش داده و جریان زندگی را روان کند؛ اما چگونه باید عذرخواهی کرد که چنین 
تأثیری داشته باشد؟ آیا صرف گفتن »معذرت می خواهم« کافی است؟ برای خود شما چند 
بار پیش آمده است که فردی به دالیلی از شما عذرخواهی کرده است، اما نتوانسته اید که عذر 
او را بپذیرید و این سخن را کافی ندانسته اید؟ واقعیت این است که یک عذرخواهی صحیح و 

نتیجه بخش، مراحلی دارد که بدون رعایت این مراحل، تأثیری نخواهد داشت.

چگونه عذرخواهی کنیم؟ 
عذرخواهی هم یک هنر رفتاری است و  مانند هر هنر دیگری، با تمرین و ممارست می توان 
آن را آموخت. یک عذرخواهی تأثیرگذار، ضمن حفظ شأن و غرور فرد عذرخواهی کننده، 
اشاره  کرد،  رعایت  زمینه  این  در  است  الزم  که  نکاتی  به  اینجا  در  بود.  خواهد  متواضعانه 

می کنیم. 

مشکل را پیدا کنید
باشید.  منصف  مشکل  کردن  پیدا  در  و  بیابید  را  خود  مقابل  ناراحتی طرف  دلیل  ابتدا  در 
باشد(  راست  آن حرف،  است  ممکن  که  چند  )هر  آورده اید؟  زبان  بر  نامهربانانه  حرفی  آیا 
یا  آیا این رنجش متعلق به گذشته  است  آیا نتوانسته اید به قولی که داده اید عمل کنید؟ 
وقت  هیچ  کنید،  عذرخواهی  باید  چه  برای  ندانید  اگر  است؟  افتاده  اتفاق  تازگی  به  اینکه 
نخواهید توانست به درستی این کار را انجام دهید. امکان دارد خود را در آنچه باعث ناراحتی 
مخاطبتان شده است، مقصر ندانید؛ در این صورت،  احساس خودتان را از اینکه او احساس 
ناراحتی می کند و حال خوشی ندارد، بیان کنید و بگویید که به خاطر این امر، عمیقاً ناراحت 

هستید. 

به طور واضح و صریح معذرت خواهی کنید
برای عذرخواهی کردن، باید به رفتار و اشتباهتان، که باعث دلخوری مخاطبتان شده است، 
اشاره کنید و به خاطر همان اشتباه، از او دلجویی کنید. در اینجا ذکر جمالت کلی مانند: 

»اگر باعث ناراحتی ات شده ام، مرا ببخش !« مؤثر نیست؛ زیرا عذرخواهی باید خیلی ساده، 
صریح و مصداقی باشد ؛ برای مثال، اگر مادرتان از نحوه پاسخگویی شما ناراحت شده است، 
بگویید: »برای اینکه مؤدبانه پاسختان را ندادم، عذر می خواهم«، و اگر کارتان علتی داشته 
است، علت آن را هم بیان کنید و بگویید که چرا چنین خطایی را مرتکب شده اید؛ تا طرف 

مقابل شما، فکر نکند که از او متنفر هستید.

مسؤولیت تقصیر خود را گردن بگیرید
سخن  گونه ای  به  بعد  و   ».... اما  »متأسفم،  می گویند:  خواهی  عذر  هنگام  افراد  از  برخی 
می گویند که مفهومش این است که تو بیشتر از من مقصر هستی یا اصاًل من مقصر نیستم و 

عوامل دیگر باعث بروز این اشتباه شده است! 
در این مواقع، ما نمی خواهیم بپذیریم که اشتباه کرده ایم و این موضوع زمانی از بین خواهد 
رفت که ما مسؤولیت اشتباه خود را بپذیریم و برای جبران آن تالش کنیم. به هر حال، انکار 
یک موضوع، هرگز نمی تواند به بازسازی یک رابطه کمک کند، و در بیشتر موارد، شرایط را 
به بدتر از وضعیت قبل تبدیل خواهد کرد. حقیقت این است که اگر عذرخواهی تمام و کمال 
نباشد، درست مثل توهین است؛ همچنان که عذرخواهی با بهانه آوردن، دیگر عذرخواهی 
نیست. درست است که ممکن است افراد یا چیزهایی دیگری هم در آن تقصیر دست داشته 
باید فقط از جانب خودتان  باشند، اما شما نمی توانید به خاطر آنها عذرخواهی کنید؛ شما 

عذر بخواهید.

زمان مناسب عذرخواهی را پیدا کنید
گاهی اوقات بالفاصله بعد از ارتکاب یک اشتباه، بهترین زمان برای عذرخواهی است، و گاهی 
اوقات باید مدتی بگذرد تا زمان مناسب براي انجام این کار پیدا شود. نیش یک حرف ناراحت 
کننده را می توان با یک معذرت خواهی سریع از بین برد، اما سایر تقصیرات، نیازمند این است 
که زمانی بگذرد تا فرد مقابل کمی آرام شده باشد؛  هر چند اگر هرچه زودتر برای اشتباهتان 

عذرخواهی کنید، این عذر خواهي، تأثیر گذارتر خواهد بود.

عذرخواهی فقط با زبان نباشد  
و لحن  رفتار  مواقع،  این  پاسخگویی است؛ در  از  فرار  برای  راهی  بیشتر  گاهی عذرخواهی، 
عذرخواهی کننده، بیانگر پشیمانی او نیست و فقط با  به کار بردن کلماتی مثل »ببخشید«، 
»معذرت می خواهم« یا »اشتباه کردم« و ... می خواهد هر چه سریع تر جّو حاکم را تغییر دهد. 
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شاید این نوع عذر خواهی ها برای انجام کارهای سطحی، مانند: پریدن به میان حرف کسی 
یا تنه زدن به کسی در خیابان، مفید باشد، اما برای جبران زمانی که احساسات طرف مقابل 
را عمیقاً جریحه دار کرده ایم، مؤثر نیستند. نزد افرادی که رنجش یا کدورتي در قلبشان ایجاد 
کرده ایم، معذرت خواهی، زمانی صحیح و مؤثر است که پاسخی عاطفی، همدالنه و از صمیم 
قلب به آنها بدهیم؛ یعنی از ته قلب و برای رفتار خاصی معذرت خواهی کنیم؛ در این مواقع، 
بفهمانید.  به طرف مقابلتان  را  بار معنایی کلمات، احساستان  و  زبان بدن  با  الزم است که 
هنگام عذر خواهي باید در انتخاب کلمات دقت کافی داشته باشید و آنها را به صورت سرسری 
بیان نکنید تا طرف مقابلتان بفهمد که شما نقش بازی نمی کنید و احساستان واقعی است؛ 
زیرا زبان بدن، رسواکننده است و احساس طرف مقابلتان در این زمینه اشتباه نخواهد کرد. 

روی حرفتان بمانید 
 بعضی از افراد تصّور می کنند که می توان رفتار زشتی را انجام داد و بعد با یک معذرت خواهی 
از دانش آموزان، در کالس درس، حرمت  برای مثال، برخی  به راه کرد؛  اوضاع را رو  ساده، 
کالس و دبیر خود را نگه نمی دارند و بعد که شاهد ناراحتی دبیر یا کادر مدرسه شان می شوند، 
یک عذر خواهی ساده می کنند و انتظار دارند که دبیرشان به راحتی این عذر خواهي را از  آنها 
بپذیرد و روز از نو روزی از نو. خود من بارها شاهد بوده ام که یک دانش آموز، طی یک جلسه، 
چندین بار به خاطر بی نظمی یا درس نخواندن، عذر خواهی کرده و گاه عمر یک عذرخواهی 
حّتي به چند دقیقه هم نرسیده است! بنابراین، معذرت خواهی آدم ها فقط وقتی فایده دارد 

که بتواند رفتارشان را عوض کند.
جبران کردن، مرحله تکمیلی یک عذرخواهی واقعی و کامل است. هنگام عذرخواهی بگویید: 

»به خاطر اشتباهم متأسفم و می خواهم جبران کنم.« با جبران کردن نشان می دهیم که 
مسؤولیت کار اشتباهمان را پذیرفته و احساس طرف مقابل را به خوبی درك کرده ایم. 

انجام این کار باعث می شود که هم طرف مقابل را خوشحال کنیم و هم خودمان 
احساس بهتری داشته باشیم.

صبور باشید
اگر عذرخواهی تان مورد قبول واقع نشد، از طرف مقابلتان به خاطر شنیدن 

حرف هایتان و اجازه دوباره برای عذرخواهی مجدد در آینده، تشکر کنید؛ مثاًل 
از این که اجازه  ناراحت هستید، اما  بگویید: »درك می کنم که هنوز از دستم 

عذرخواهی به من دادید، متشکرم و ممنون می شوم که اگر نظرتان عوض شد، اجازه 

دهید که بار دیگر از شما عذرخواهی کنم.«  گاهی اوقات افراد 
می خواهند که ببخشندتان، اما هنوز به کمی زمان برای آرام 
شدن خود نیاز دارند. اگر به اندازه کافی خوش شانس باشید 
که عذرخواهی تان پذیرفته شود، از وسوسه شدن برای آوردن 
چند بهانه در آخر کار، اجتناب کنید؛ در عوض، از قبل برنامه 
بریزید که برای درآوردن ناراحتي از دل آنها و رفع کدورت، 
چه کار می خواهید بکنید. یادتان باشد، اینکه فقط چون کسی 
نیست که  معنا  این  به  است،  قبول کرده  را  عذرخواهی شما 
کاماًل بخشیده شده اید، بلکه ممکن است  مدت ها طول بکشد 
برای  زیادی  کار  کند. شما  اعتماد  به شما  دوباره  فرد  آن  تا 
این روند ندارید. اگر فرد موردنظر واقعاً  سرعت بخشیدن به 
برایتان مهم است، ارزشش را دارد که زمان الزم را به او بدهید 
به  فوراً  باشید که وي  انتظار داشته  نباید  اما  آرام تر شود؛  تا 

حالت عادی برگردد.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
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؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

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

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

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

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

 ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
 شبیه سازی فضای 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 زیر است:

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

تحصیلی خود اقدام نمایند.

آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 
شهریور 98 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 

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

آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 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 توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی 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 آزمايشی سنجِش دوازدهم، در بعدازظهر همان روز  کارنامه نتایج 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 آزمایشي سنجِش دوازدهم 

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

شهریۀ آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریۀ آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

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

جامع باشد.
اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی  به  با توجه  البته 
است كه هر يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزيز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصيه  لذا  می نمايد،  آماده تر  گام به گام 

كلية آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور يكجا ثبت نام نمايند.
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 اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش،  

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

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

خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

براي سهولت  مایل هستند  که  دبیرستان هایی  از طریق 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 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 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 105 سنایی، پالك 30، تلفن : 88321455 

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

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

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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