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حضرت امام 

علی )علیه السالم(

برتمام دوستداران 

آل ا... خجسته باد

از امروزآغاز می شود :

مهلت مجدد ثبت نام
 آزمون سراسری سال 1399

همراه با شما تا 
آزمون  سراسري  )4( 

داوطلبان  کلیه  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن 
ثبت نام کننده در آزمون تولیمو دوره 142، 
آزمون  که  مي رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
مورخ  پنجشنبه  روز  در   142 دوره  تولیمو 

98/12/22 برگزار نخواهد شد.
برگزاري  تاریخ  که  است  یادآوری  به  الزم 
و  اطالعــیه  طریق  از  مذکور،  دوره 
ســــــازمان  این  اطـالع رسانی  پایگاه 

به   www.sanjesh.org نــــشاني:  به 
اطالع داوطلبان ذي نفع خواهد رسید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

عدم برگــزاري آزمون )الكترونیـــكي( زبان انگلــیسي پیشرفته

 )Tolimo:E-A2020( دوره 142

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

 لغو آزمون های 

بین المللی در ایران

درتعـــطیالت 
ناخواستــــه

صفحه 8 چه كنیم؟

قابل توجه 

داوطلبان 

آزمون هاي 

سراسري
صفحه 7
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

 حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند:
کردن  رها  و  است،  نماز  زینت بخش  فروتني، 
نیست،  سودمند  آخرت،  و  دنیا  براي  آنچه 

زینت بخش تقواي آدمي است. 

از آنجایی که سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت 
مجددی را برای  کلیه داوطلبان متقاضي  ثبت  نام  و 
منظور   به  سال 1399  سراسري   آزمون   در  شرکت  
روزانه،  دوره هاي   آزمون  با  رشته هاي  در  پذیرش 
نوبت دوم )شبانه (، نیمه  حضوري، مجازي، پردیس 
عالي،  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان 
دانشگاه  پیام نور، مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  
دانشگاه  آزمون  با  تحصیلي  رشته هاي  همچنین  و 
آزاد اسالمي، که در مهلت تعیین شده )از تاریخ 16 
دریافت کد سوابق  به  موفق  ماه 98(  بهمن  تا 27 
نتوانسته اند  به هر دلیل دیگر  یا  نگردیده  تحصیلي 
نسبت به ثبت نام در آزمون یاد شده اقدام کنند، از 
روز دوشنبه 12 )امروز( تا روز پنجشنبه 15 اسفند 
ماه در نظر گرفته است، بنابراین، شایسته دیدیم که 
مفاد این ستون را به همین موضوع اختصاص دهیم 
و نکاتی را در همین زمینه به داوطلبان این آزمون 

مهم یادآور شویم.
این نکات به قرار زیر است:

1- داوطلبان باید در آغاز، نسبت به مطالعه دفترچه 
آزمون  در   )1 شمارة  )دفترچه  ثبت نام  راهنماي 
سراسري سال 1399 و اطالعیه مربوط به اصالحات 
دفترچه راهنماي ثبت نام )مورخ 24 بهمن ماه 98( 
اقدام کنند. الزم به یادآوری است که این اطالعیه 
سازمان  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  دفترچه،  و 

سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

2- داوطلبان باید، پس از مطالعه دفترچه راهنماي 
ثبت نام و اطالعیه مربوط به اصالحات این دفترچه، 
پایگاه  از  ثبت نام  اعتباري  کارت  خرید  به  نسبت 
به  کشور   آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني 

نشاني: www.sanjesh.org اقدام کنند.
3- شایسته است که داوطلبان، با مراجعه به سامانه 
داوطلبان  تحصیلي  سوابق  و  اطالعات  جمع آوري 
نشاني:  به  دانشگاه ها  به  ورود  سراسري  آزمون 
دریافت  براي   http://dipcode.medu.ir
اصل  در  آن  مشروح  که  تحصیلي،  سوابق  کدهاي 
ثبت نام  برای  زمان مجدد  اعالم  به  مربوط  اطالعیه 
داوطلبان آزمون  سراسري  سال 1399 درج گردیده 
در  سنجش  سازمان  سایت  بر  عالوه  اطالعیه  )این 
همین شماره از نشریه نیز آمده است(، مراجعه کرده 

و نسبت به دریافت کدهای یاد شده اقدام کنند.
4- با عنایت به آنکه اطالعات ثبت نامي داوطلباني 
که در مهلت مقرر )از تاریخ 16 تا 27 بهمن ماه 98( 
در این آزمون ثبت نام کرده اند، از روز دوشنبه 12 
)امروز( تا روز پنجشنبه 15 اسفند ماه، روي پایگاه 
اطالع رساني این سازمان قرار خواهد گرفت، لذا این 
گروه از داوطلبان نیز مي توانند با مشاهده و کنترل 
اطالعات ثبت نامي شان، در صورت تمایل، نسبت به 

ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )4(  حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
و  سعادت ها  تمام  واقعیِت  و  حقیقت  همانا 
در  )ع(  علي  امام  دوستي  در  رستگاري ها، 

زمان حیات و پس از رحلتش خواهد بود. 

پذیرد  نقصان  گفتار  گیرد،  کمال  خَرد  چون 
]کم شود[. 

10 رجب 

خجسته زاد روز حضرت امام 

محمدتقی )جواداالئمه( 

)علیه السالم( بر تمام 

مسلمانان تهنیت باد



3 12 اسفند 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  48

به دلیل مشكل فنی :

مهلت ثبت نام آزمون 

كارشناسی ارشد علوم پزشكی 

تمدید شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد: با توجه 
پزشکی،  مرکز سنجش  در سایت  فنی  به مشکل 
علوم  کارشناسی ارشد  آزمون  در  ثبت نام  مهلت 

پزشکی سال ۹۹ تمدید شد. 
ثبت نام و ویرایش اطالعات آزمون کارشناسی ارشد سال 
1399 گروه علوم پزشکی از 28 بهمن ماه آغاز شد و 

10 اسفند 98 پایان یافت.
به  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز  اعالم  اساس  بر 
دلیل مشکالت پیش آمده در ثبت نام داوطلبان آزمون 
کارشناسی ارشد علوم پزشکی، مهلت ثبت نام و ویرایش 
این آزمون تمدید شد و این مهلت از ساعت 10 صبح 
چهارشنبه 14 اسفند آغاز می شود و تا ساعت 24 جمعه 

16 اسفند ادامه خواهد داشت.
در  آزمون،  این  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی  شرایط 
و  است  شده  درج  آزمون  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
طریق  از  و  اینترنتی  صورت  به  فقط  آن،  در  ثبت نام 
نشانی:  به  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  سایت 
مدارک  و  می پذیرد  صورت   http://sanjeshp.ir

مورد نیاز باید به صورت اینترنتی بارگذاری شود.
الزم به یادآوری است که آزمون کارشناسی ارشد علوم 
پزشکی سال 99 در کلیه رشته ها )بجز رشته مددکاری 

اجتماعی( به صورت یک مرحله ای برگزار خواهد شد.
هزینه ثبت نام برای هر گروه امتحانی، مبلغ 450 هزار 
 600( ریال  هزار   6 همراه  به  تومان(  هزار   45( ریال 
تومان( برای ارسال پیام کوتاه آزمون است و داوطلبان 
باید، با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 
آزمون های  ثبت نام  هزینه  الکترونیکی  پیوند  بخش  در 
مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به پرداخت هزینه 

شرکت در آزمون اقدام کنند.

گفتنی است که آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 گروه 
علوم پزشکی، در روزهای 26 و 27 تیرماه سال 1399 
در شهرهای: اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایالم، 
آباد،  خرم  تهران،  تبریز،  بیرجند،  بندرعباس،  بوشهر، 
رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، 
شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، 
رشته   83 برای  یزد،  و  یاسوج  همدان،  مشهد،  گناباد، 
برگزار  داروسازی  رشته   4 و  پزشکی  پایه  علوم  گروه 

می شود.

تا 1۵ اسفند ماه تمدید شد:

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد 

دانشگاه پیام نور 
و  ثبت نام  مهلت  کرد:  اعالم  پیام نور  دانشگاه 
انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور، تا ۱۵ 

اسفندماه ۹۸ در سامانه گلستان تمدید شد.
دانشگاه پیام نور اعالم کرد: با توجه به درخواست مکرر 
دانشجویان در سطح کشور مبنی بر تمدید زمان انتخاب 
واحد  انتخاب  و  ثبت نام  مهلت  پیام نور،  دانشگاه  واحد 
در   98 اسفندماه   15 تا  پیام نور،  دانشگاه  دانشجویان 

سامانه گلستان تمدید شد.
دانشگاه  دانشجویان  تمام  که  است  یادآوری  به  الزم 
به سامانه  با مراجعه  پیام نور می توانند در مهلت مقرر، 
نسبت   reg.pnu.ac.ir نشانی:  به  گلستان  آموزشی 

به انتخاب واحد خود اقدام کنند.

تمدید مهلت ثبت نام و تغییر زمان 

برگزاری المپیاد دانش آموزی نانو

جلوگیری  دلیل  به  مدارس  تعطیلی  به  توجه  با 
برگزاری  و  ثبت نام  زمان  کرونا،  ویروس  از شیوع 
تغییر  نانو  دانش آموزی  المپیاد  دوره  یازدهمین 

یافت. 
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، فعالیتی است 
که ابتکار برگزاری آن متعلق به ایران است؛ به این معنا 
که در کشورهای دیگر، مسابقات دانش آموزی با تعیین 
آموزش  هفته ای  یک  اردوهای  یا  مشخص  طرح  یک 
فعالیت های آزمایشگاهی برگزار می شود، ولی در ایران، 
این رقابت، ترکیبی از رقابت همزمان در حیطه تئوری 

و عملی در همه مباحث اصلی مطرح در علوم و فناوری 
نانو است.

المپیاد دانش آموزی  گفتنی است که تاکنون 10 دوره 
و  کشور  سطح  در  تئوری«  »آزمون  مرحله  دو  در  نانو 
»برگزاری اردوی علمی« برگزار شده است و برگزیدگان 
نهایی با توجه به آزمون های مرحله دوم معرفی می شوند.

المپیاد  این  یازدهمین دوره  یادآوری است که  به  الزم 
مرحله  یک  و  کتبی  مرحله  دو  شامل:  دوره،  سه  در 
عملی تعریف شده است که مرحله کتبی در اردیبهشت 
 1399 سال  شهریور  در  آن  علمی  مرحله  و  تیرماه،  و 

برگزار خواهد شد .
شیوع  از  جلوگیری  برای  مدارس  تعطیلی  به  توجه  با 
تمدید  برای  دریافتی  درخواست های  و  کرونا  ویروس 
ثبت نام  مهلت  آخرین  المپیاد،  این  در  ثبت نام  مهلت 
یازدهمین المپیاد دانش آموزی نانو تا 10 اردیبهشت ماه 
آزمون   برگزاری  آنکه زمان  ضمن  شد؛  تمدید   1399
تاریخ  و  تیرماه   20 به  نیز  المپیاد  این  اول  مرحله 
برگزاری آزمون مرحله دوم آن نیز به 17 مرداد ماه سال 

آینده تغییر کرده است.
این رقابت علمی، با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانو و وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی مرکز ملی 
جوان  دانش پژوهان  و  درخشان  استعدادهای  پرورش 
ملی  بنیاد  تأیید  به  نیز  آن  برگزاری  و  می شود  برگزار 

نخبگان رسیده است.
»مقدمه ای بر علوم و فناوری نانو«، »نانومواد«، »خواص 
نانومواد«،  تولید  و  ساخت  »روش های  مواد«،  نانو 
»کاربردهای  مواد«،  نانو  مشخصه یابی  »روش های 
این  سرفصل های  جمله  از  »ایمنی«،  و  نانو«  فناوری 

آزمون تعیین شده است.

زمان برگزاری آزمون زبان وزارت 

بهداشت تغییر كرد
وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
تعویق  به  از  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
وزارتخانه  این  زبان  آزمون  برگزاری  زمان  افتادن 

خبر داد.
دکتر آبتین حیدرزاده، ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: 
بر اساس تصمیم معاون آموزشی وزارت بهداشت، زمان 
  MHLEبرگزاری پنجاه و هفتمین دوره آزمون زبان
،که قرار بود روز پنج شنبه 22 اسفند ماه سال جاری 

برگزار شود، تغییر کرد.
روز جمعه 22  فوق،  آزمون  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 

فروردین ماه سال 99 برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تأکید کرد: ثبت نام 
در آزمون زبان وزارت بهداشت، ساعت 12  روز دوشنبه 

12 اسفند ماه )امروز( جاری پایان می پذیرد.
آزمون   پنجاه و هشتمین دوره  به گفته وی، همچنین 
 MHLEدر روز جمعه 29 فروردین 99 برگزار خواهد 
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شد و ثبت نام این آزمون نیز از ساعت 10روز چهارشنبه 
روز   16 ساعت  در  و  می شود  آغاز  جاری  اسفند   14

چهارشنبه 20 فروردین 99 پایان می پذیرد.
زبان  آزمون های  کرد:  نشان  خاطر  حیدرزاده  دکتر 
وزارت بهداشت، به صورت الکترونیک و مبتنی بر رایانه 

 (Computer Based) خواهد بود.

زمان برگزاری چهار آزمون لغو 

شده وزارت بهداشت مشخص شد
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، طی نامه ای به رؤسای دانشگاه های علوم 
لغو  آزمون  چهار  برگزاری  زمان  کشور،  پزشکی 

شده اسفند ماه را اعالم کرد. 

دبیر  و  آموزشی  معاون  دوست،  حق  اکبر  علی  دکتر 
بهداشت،  وزارت  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای 
درمان و آموزش پزشکی، در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها 
و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده های  و 
علوم  آزمون های  برگزاری  جدید  تاریخ  کشور،  درمانی 
پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی )180 واحدی( و 

پذیرش دستیاری را اعالم کرد.
جامع  و  کارورزی  پیش  آزمون های  اعالم،  این  طبق 
داروسازی )180 واحدی(، صبح چهارشنبه 20 فروردین 
ماه 99 و آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، 

در بعدازظهر همین روز برگزار می شود.
الزم به یادآوری است که آزمون چهل و هفتمین دوره 
پذیرش دستیاری رشته های پزشکی نیز صبح پنجشنبه 

4 اردیبهشت ماه 99 برگزار می شود.

جزئیات پرداخت تسهیالت صندوق 

رفاه به دانشجویان دانشگاه آزاد
آزاد  دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
پرداخت  جزئیات  دستورالعملی،  طی  اسالمی، 
تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری را به دانشجویان دانشگاه آزاد 

اعالم کرد.
شروع  »اعالم  دستورالعمل  مشکینی،  مجید  دکتر 
ثبت نام از متقاضیان تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« را به رؤسای استان ها، 
واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و 

مهارتی )سما( دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کرد.
توجه  »با  است:  کرده  تأکید  دستورالعمل  این  در  وی 
علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  بخشنامه  به 
درخصوص ثبت نام و پرداخت تسهیالت شهریه نیمسال 
اعطای  منظور  به  و   99  -  98 تحصیلی  سال  دوم 
از  فراغت  از  بعد  بازپرداخت  با  بلندمدت  تسهیالت 
تمام شعب  که  است  عزیز، الزم  متقاضیان  به  تحصیل 
صندوق رفاه واحدها و مراکز آموزشی و آموزشکده های 
قوانین،  تمام  رعایت  ضمن  »سما«،  حرفه ای  و  فنی 
بخشنامه صندوق  مفاد  برابر  داخلی،  مقررات  و  ضوابط 
اطالع رسانی  به  نسبت  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه 

مستمر در سایت و اماکن دانشگاهی اقدام کنند.
اتصال  به  توجه  با  دستورالعمل،  این  بندهای  براساس 
سامانه تبادل اطالعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با سامانه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، پرتال صندوق 
ثبت نام  برای   98 بهمن   15 تاریخ  از  دانشجویان  رفاه 

دانشجویان فعال شده است.
همچنین با توجه به تغییرات صورت   پذیرفته در سامانه 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
فناوری، ثبت نام به منظور اخذ تسهیالت، صرفاً از طریق 
ثبت درخواست از سوی دانشجو و پرتال آن صندوق به 

نشانی: http://bp.swf.ir  صورت می گیرد.
در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعتبار الزم  است: سهمیه  آمده  این دستورالعمل  ادامه 
فاز دو  برای تمام واحدها و مراکز آموزشی، در سامانه 
تخصیص و فعال شده است و مسؤوالن شعب صندوق 
واحدها و مراکز دانشگاهی، پس از ثبت نام دانشجویان، 

باید به تأیید و ارسال لیست متقاضیان اقدام کنند.

2۵ فروردین ماه 1399:

آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات 

ICT  چالش های حوزه

پنجمین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری 
زبان های  موضوع  با  ارتباطات،  و  اطالعات 
 Node.js،Python ،.Net ، Java برنامه نویسی
، Go Langو PHP در تاریخ ۴ و ۵ اردیبهشت 

ماه ۱۳۹۹ برگزار می شود.

با  مسابقاتی  رویدادهای ICT Challenge مجموعه 
  ICTهدف شناسایی افراد مستعد و توانمند در حوزه
است. این رویدادها تحت یک مجموعه از قوانین خاص 
فناوری  حوزه  در  موجود  چالش های  حل  جهت  در  و 
اطالعات و ارتباطات برگزار می شوند و شرکت کنندگان 
در این مسابقات، برای اشتغال به شرکت های فعال این 

حوزه معرفی خواهند شد.
مسابقات  مجموعه  رویدادهای  از  یکی  مسابقات،  این 
کشور  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  چالش های 
 (ICT Challenge) است و دقیقاً مطابق با قوانین و 

مقررات ICT Challenge برگزار می شود.
البته این مدل رویداد، با تمرکز بر زبان های برنامه نویسی 
پرکاربرد و پرطرفدار طراحی شده و چالش های اصلی در 

این حوزه انتخاب خواهد شد.
کلیه تیم ها و استارتاپ های فعال در این حوزه می توانند 

بدون هیچ محدودیتی در این مسابقات شرکت کنند.
این مسابقات شامل دو مرحله است و طی دو روز برگزار 

می شود.
سنجیده  تیم ها  مسأله  حل  مهارت  اول،  مرحله  در 
ابتدای  در  شرکت کنندگان  که  صورت  بدین  می شود؛ 
مسابقه، تعدادی سؤال، که از چالش های واقعی در حوزه 
ساعت   10 حدود  و  کرده  است، دریافت  برنامه نویسی 
وقت برای حل این مسائل دارند. در کل این مدت، تیم 
داوری و تیم منتورها به صورت کامل در کنار شرکت 
کنندگان هستند و تیم ها را زیر نظر می گیرند و تیم ها، 
پس از حل مسائل، پاسخ های خود را از طریق سامانه 

مسابقات به داوران ارسال می کنند.
تیم ها  ایده پردازی  و  نوآوری  دوم، خالقیت،  مرحله  در 
تیم  مسابقات،  دوم  روز  و در  شد  خواهد  سنجیده 
را  مسائل  پاسخ  که  را  تیم هایی  کلیه  رویداد  داوری، 
ثبت  زمان  ترتیب  به  کرده اند،  ثبت  داوری  سامانه  در 
پاسخ در سامانه، برای ارائه حضوری راه  حل ها و دفاع از 
پاسخ های خود به محل مخصوص داوری مسابقات فرا 
می خوانند؛ بدین صورت که به هر تیم حدود 15 دقیقه 
طراحان  با  حضوری  صورت  به  تا  می شود  داده  وقت 

چالش ها به بحث و گفت و گو بنشینند.
متخصص  افراد  و  دانشگاه  استادان  شامل:  داوری  تیم 
فنی شرکت های سرمایه گذار فعال در این حوزه هستند.
ارائه  نمره  و  اول  تیم در مرحله  فنی هر  نمره  توجه  با 
حضوری در مرحله دوم، تیم های برتر مشخص خواهند 

شد و جوایز نقدی خود را دریافت خواهند کرد.
عالقه مندان به حضور در این مسابقات، تا 25 فرودین 
به وب سایت رسمی  مراجعه  با  که  دارند  مهلت   1399
  http://ictchallenge.sharif.ir  :رویداد به نشانی

برای ثبت نام در مسابقات اقدام کنند.
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داوطلبــان گرامــی بــرای پی گیــری هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتایــج مربــوط بــه 
رشــته های دانشــگاه آزاد اســالمی می تواننــد بــه روش هــای ذیــل اقــدام نماینــد:

ــه  ــه بخــش »پاســخگویی ب ــا مراجعــه ب ــه صــورت اینترنتــی ب 1- طــرح  ســؤال ب
ســؤاالت« منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه 

www. azmoon.org : ــانی نش
2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمی بــا شــماره: 4743 - 021.
 3- مراجعــه حضــوری بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 
آزاد اســالمی بــه نشــانی: تهــران، انتهــای اتوبــان شــهید ســتاری )شــمال(، ســازمان 

مرکزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی

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

خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:
فّناوری«،  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  از  معتبر  آموزشی  فعالیت  مجوز  داشتن   -1

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

3- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:
- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی )به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان 
سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل 1/5 متر از هر طرف، سامانه روشنایی، 

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

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

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

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

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

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

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

شرح زیر است:
از سوي   (telc) آلمانی تلک  برگزاری آزمون زبان  ارسال درخواست اخذ مجوز  1ـ 

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

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

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

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

سوي  از  کننده  درخواست  مؤسسه  تجهیزات  و  فضا  مدارک،  تأیید  صورت  در  6ـ 
سازمان سنجش، این سازمان ضمن اعالم نتیجه )بند4 و 5( به مؤسسه درخواست 
کننده، در صورت تمایل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلک 

(telc) به دانشگاه FHM در کشور آلمان )نماینده مؤسسه تلک( معرفی می کند.
7ـ در صورت اخذ تأیید مراحل  4 و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست 
کننده، نسبت به پی گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک (telc) و ارائه آن به سازمان 

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

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

 (telc) 10 ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک
در ایران اقدام مي کند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

)telc( مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک 
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پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده اشخاص و مؤسسات 
می رساند  اطالع  به  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اعتبار  و  از نام  سودجو 
نیروی  و  فتا  پلیس  سوي  از  و پی گیری موضوع  سازمان  این  شکایت  با  که 
انتظامی، عوامل یک کانال مجعول و غیر واقعی، که به نام سازمان سنجش در فضای 
مجازی )تلگرام ( فعالیت می کرد، شناسایی، دستگیر و به منظور اقدامات بعدی، 

تحویل مراجع قضایی شدند.
 مجدداً به اطالع داوطلبان و شهروندان گرامی می رساند که سازمان سنجش 
آموزش کشور، هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی بجز کانال های اطالع 

رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد:
پیام رسان سروش : 

http://sapp.ir/sanjeshprnoet 
پیام رسان آی گپ :

https://profile.igap.net/prnoetir 
پیام رسان گپ:

https://gap.im/prnoetir 
@prnoetir                                                                  :پیام رسان بله

پیام رسان ایتا : 
https://eitaa.com/prnoetir

ضمناً از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
هرگونه اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این 
-36182151 0 و  2 6 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152-

026 و آدرس الکترونیکي: 
 hefazatazmon@sanjesh.org

اینترنتی:  نشانی  یا
سازمان  حراست  کل  اداره  خبري  به ستاد    http://q.sanjesh.org/53479

سنجش آموزش کشور گزارش نمایند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

قابل توجه 

داوطلبان آزمون هاي سراسري

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

لغو آزمون های بین المللی در ایران

 TOEFL, GRE General, ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان آزمون های 
GRE Subject, IELTS, Life Skills, UKVI به اطالع می رساند که با هماهنگی 
به عمل آمده با مؤسسات ETS   و IDP،  کلیه آزمون های مورد اشاره در ایران، 
تا سوم  ماه آوریل 2020 برابر با 15 فروردین ماه 1399 برگزار نخواهد شد. ضمناً 
زمان و نحوه برگزاری این آزمون ها متعاقباً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 

یا مراکز برگزارکننده آزمون های یاد شده اعالم خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

اعالم زمان مجدد براي 

ثبت نام داوطلبان متقاضي 

شركت در آزمون  سراسري  

سال  1399 دانشگاه ها و 

مؤسسات  آموزش  عالي 

پیرو اطالعیه هاي مورخ 98/11/16 ، 98/11/24 و 98/11/28 بدین وسیله  به  اطالع  
کلیه داوطلبان متقاضي  ثبت  نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  سال 1399 براي  پذیرش 
مجازي،  نیمه حضوري،  )شبانه (،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   آزمون  با  رشته هاي  در 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام  نور، مؤسسات  
آزاد  دانشگاه  آزمون  با  تحصیلي  رشته هاي  همچنین  و  غیرانتفاعي   عالي   آموزش  
اسالمي، که در مهلت تعیین شده )از تاریخ 98/11/16 لغایت 98/11/27( موفق به 
دریافت کد سوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت به ثبت نام 
آزمون   در  ثبت نام   براي  مجدد  مهلت  که  می رساند  نمایند،  اقدام  مذکور  آزمون  در 
مذکور، از روز دوشنبه مورخ 98/12/12 )امروز( تا روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 در 
نظر گرفته شده است و داوطلبان مي توانند منحصراً از طریق پایگاه اطالع رساني این 

سازمان در این خصوص اقدام نمایند.
لذا داوطلبان  مي توانند در مهلت  اعالم شده و براساس توضیحات مندرج در اطالعیه هاي 

مذکور، براي شرکت در این آزمون اقدام نمایند.
با توجه به اینکه اطالعات ثبت نامي داوطلباني که در مهلت مقرر )از تاریخ 98/11/16 
این  اطالع رساني  پایگاه  روي  نموده اند،  ثبت نام  آزمون  این  در   )98/11/27 لغایت 
کنترل  و  مشاهده  با  مي توانند  نیز  داوطلبان  این  لذا  گرفت،  خواهد  قرار  سازمان 
اطالعات ثبت نامي خود، و در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org یا با شماره  تلفن هاي : ۴2۱6۳ 

)کد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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ویژه  به  سراسری،  آزمون  داوطلبان  شرایط  روزها  این 
تا  گذشته  سال های  با  دوازدهم،  سال  دانش آموزان 
آمادگی  نحوة  که  است  الزم  و  است  متفاوت  حدودی 
و  باشد،  متفاوت  نیز  سراسری  آزمون  داوطلبان  علمی 
توانمند،  و  افراد خالق  برای  البته شرایط ویژه همیشه 
فرصتی برای موفقیت بیشتر و رسیدن به قلۀ کامیابی 
است؛ زیرا آنها می دانند که چگونه به جای اضطراب و 
اظهار ناراحتی، از زمان های خود به خوبی بهره ببرند. در 
اینجا نکاتی چند برای اینکه شما نیز در شمار این گروه 

قرار بگیرید، خدمتتان ارائه می کنیم.

حفظ آرامش، كلید موفقیت
حفظ  می دهند  نشان  که  دارند  وجود  زیادی  مطالعات 
آرامش در شرایط بحرانی، با بهره وری، رابطه تنگاتنگی 
دارد. قابلیت کنترل احساسات و حفظ آرامش، هنگامی 
عملکردتان  به  گرفته اید، مستقیماً  قرار  فشار  که تحت 
ارتباط پیدا می کند. طی آزمایشی که وب سایت »تلنت 
داده  انجام  افراد  از  توجهی  قابل  تعداد  روی  اسمارت« 
که  کسانی  درصد   90 که  است  کرده  مشخص  است، 
عملکرد خوبی در محیط کار دارند، مهارت زیادی دارند 
تا احساسات خود را در شرایط استرس زا کنترل کنند، و 
همین مسأله، به آنها کمک می کند که خونسردی خود 

را حفظ کنند.
برای مثال، ما نیز می دانیم که برنامه ریزی و اولویت بندی 
بسیاری از شما دچار اختالل شده و این مسأله، خاطرتان 
را آزرده کرده است؛ اما اکنون زمانی است که می توانید 

با  و  کنید  متمرکز  را  فکرتان  دوباره  کوتاهی  مدت  در 
را  تازه ای  راهکار  ذهنتان  تا  بیایید  کنار  جدید  شرایط 
پیدا کند. متأسفانه معموالً در شرایط حساس و بحرانی، 
ذهن انسان به صورت ناخوداگاه، بدترین اتفاقات ممکن 
قدرت  اغراق آمیز،  تصورات  این  و  پیش بینی می کند  را 
از فرد می گیرد.  فکر کردن و تصمیم گیری به موقع را 
سعی کنید که به جای ترسانیدن خود با تخیالت، سریع 
فکرتان را جمع کنید و به فکر راه حل باشید، و به جای 
فکر کردن به اتفاقات بد و کارهایی که نمی توانید انجام 
دهید، به جنبه های مثبت بیندیشید. مطمئن باشید که 
دچار  کمتر  کنید،  مثبت اندیشی  تمرین  بیشتر  هرچه 

اضطراب و استرس می شوید.

صدا و سیما و  كالس های آموزشی  
خوشبختانه در روزهای اخیر، صدا و سیما، تصمیم به 
عنوان  به  آموزش  در شبکۀ  برگزاری کالس های درس 
آموزش های مکمل در نظر گرفته است. به گفتۀ مسعود 
با  شبکه،  این  آموزش،  شبکۀ  مدیر  افزادی،  احمدی 
تشریح و حل مسائل، نظام منسجم آموزشی را به کمک 

دانش آموزان دوره های متوسطه و ابتدایی می آورد.

مطالعة دروس پایه و رفع عقب ماندگی ها
همه می دانیم که داوطلبان کنکور، عالوه بر کتاب های 
یازدهم  و  دهم  سال  کتاب های  بیشتر  باید  آخر،  سال 
اول و دوم و سوم متوسطه  )نظام جدید( و کتاب های 
اصلی   مشکل  واقع،  در  کنند؛  مطالعه  را  قدیم(  )نظام 

است  این  کنکوری  دانش آموزان 
پایه  که زمان الزم را برای مطالعۀ دروس 

پایه، ضعف هایی  مباحث دروس  از  بعضی  در  یا  ندارند 
دارند. این روزها بهترین فرصت برای رفع این ضعف ها و 
مطالعۀ عمیق و دقیق دروس پایه  یا درس های نیمسال 
شما  باشیدکه  داشته  توجه  است.  دوازدهم  سال  اول 
بخش اصلی و عمدة دروسی را که در آزمون سراسری 
کنکور  و  دیده اید  آموزش  می شود،  طرح  سؤال  آنها  از 
به  که شما  نیست  قرار  و  است  علمی  مسابقۀ  یک  نیز 
باید در  همۀ سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید، بلکه 
مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری در این آزمون 
داشته باشید، و  چون سؤال های کنکور از هر سه پایۀ 
دهم، یازدهم و دوازدهم طرح می شود، پس به راحتی 
می توانید به جای اینکه  به خاطر درس های باقی مانده، 
اظهار نگرانی و کالفگی کنید، به مطالعۀ درس های داده 
شده و دروس پایه بپردازید و با حل تست های متعدد، 
که  گونه ای  کنید؛ به  تثبیت  خود  ذهن  در  را  مطالب 

مطمئن باشید بر این مباحث، کاماًل مسلط هستید.

كتاب های كمک آموزشی
آموزشی  کمک  کتاب  وقت  هیچ  که  است  درست 
می توان  اما  شود،  درسی  کتاب  جایگزین  نمی تواند 
به  که  آموزشی،  کتاب های کمک  از  در شرایط حاضر، 
توضیح و تحلیل مباحث درسی پرداخته است و با حل 
تمرین ها و تست های متنوع، باعث تثبیت مطالب و رفع 

اشکال های احتمالی می گردد، استفاده نمود. 

            در تعطیالت 
            ناخواسته چه كنیم؟
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و 
وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارک 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.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 
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.
4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر 
 مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 
2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 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 شخصاَ 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.

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسي ارشد 

ناپیوسته سال 1399 بدین وسیله به اطالع مي رساند که با توجه به اعالم وزارت کشور 

در  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  دوره  یازدهمین  دوم  مرحله  برگزاری  بر  مبنی 

تاریخ 99/1/29 و تداخل آن با برگزاری آزمون فوق الذکر، به منظور ایجاد تسهیالت 

آزمون  برگزاری  زمان  مذکور،  آزمون  مطلوب تر  هرچه  برگزاری  و  بیشتر  چه  هر 

کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 به روزهای چهارشنبه 1399/2/3 و پنجشنبه 

1399/2/4 تغییر می یابد. 

اطالعات  سایر  و  کارت  پرینت  تاریخ  اعالم  در خصوص  سازمان  این  اطالعیه  ضمناً 

پایگاه  از طریق  روز دوشنبه مورخ 1399/1/18  آزمون، در  این  برگزاری  به  مربوط 

اطالع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تغییر تاریخ برگزاری

 آزمون كارشناسي  ارشد 

ناپیوسته سال 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 تغییر تاریخ برگزاری آزمون 

" Ph.D "ورودي دكتري

)نیمه متمركز( سال 1399
ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دکتري 
زمان  که  مي رساند  اطالع  به  وسیله  1399 بدین  سال  متمرکز(  )نیمه   "  Ph.D"

برگزاري آزمون دکتري سال 1399 از روز جمعه مورخ 98/12/9 به روز پنجشنبه 
مورخ 99/1/28 تغییر مي یابد.

الزم به یادآوری است که اطالعیه این سازمان درخصوص اعالم سایر اطالعات مربوط 
به برگزاری این آزمون، در روز دوشنبه مورخ  99/1/18 از طریق پایگاه اطالع رسانی 
این سازمان منتشر خواهد شد. ضمناً کارت شرکت در آزمون داوطلبان آزمون دکتري 
"Ph.D " )نیمه متمرکز( سال 1399 از روز دوشنبه مورخ 99/1/25 از طریق پایگاه 

اطالع رسانی این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به  عنوان مجموعه  ای که به صورت تخصصی ارائه 
دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور است، در سال تحصیلی 98-99 نیز، همانند سال  های 
داوطلبان  استفاده  برای  را  پیش  سنجش  آزمایشی  های  آزمون   مجموعه  گذشته، 
فارغ التحصیل پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمون 
سراسری سال 1399 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمایند، طرح 

 ریزی نموده است.

ویژگی  های آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پیش:
* برگزاری آزمون  های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛

* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 
داوطلبان در دروس پایه؛

* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی 
و مقایسه با سایر داوطلبان؛

نحوة  زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

نحوة برگزاري آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پیش:
این آزمون ها مجموعاً در 13 نوبت برای سال تحصیلی 98-99 برگزار می گردد. سه 
و  به صورت مرحله ای  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  تابستانه، شش  آزمون های  نوبت 
داوطلبان  تا  شد  خواهد  برگزار  جامع  به صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  چهار 
شرکت کننده، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود 
شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود 

اقدام نمایند.

آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 
شهریور 98 برگزار خواهد شد. 

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

آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت 
که  است  توضیح  به  الزم  می گردد.  طرح  مرحله  همان  شده  تقسیم بندی  منابع  از 
مرحله  همان  برای  اعالم شده  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون  سؤاالت 
می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسیم بندی(،  )طبق 
)برای مثال، در مرحله سوم، آزمون قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و 
با این تأکید که بیشتر سؤاالت، از بودجه بندی مرحله  دوم هم منظور شده است؛ 

سوم خواهد بود(. 

آزمون های جامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

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

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

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

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

اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

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

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

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

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
است  بهتر  پلکانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  که  است  ذکر  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 که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت  نام یکجا در ۴ نوبت آزمون جامع است که در این صورت، با احتساب تخفیف 
ویژه 60/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 48۵/000 ریال و مجموعاً 

1/940/000 ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

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

و کد رهگیري دریافت نمایند.
اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذكر است كه خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  كه  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  كارت 

مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 
16 رقمی دریافت نمایند.

دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 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 
از مطالعه  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  از دانش آموزان خود  به  صورت یکجا  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

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

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

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

و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، 
پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 
105 سنایی، پالک 30، تلفن : 88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در 

ساعات اداری اقدام نمایند .

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

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در 
پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1399 
مي رساند که دفترچه راهنماي ثبت نام و جدول کدرشته محل هاي مربوط به پذیرش 
بر اساس سوابق تحصیلي )معدل  آنها صرفاً  در رشته هاي تحصیلي، که پذیرش در 
از  کتبي یا کل دیپلم طبق توضیحات مندرج در دفترچه راهنما( صورت می گیرد، 
تاریخ 98/11/08 روي پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است و ثبت نام و 
انتخاب رشته براي گزینش در رشته هاي تحصیلي فوق، منحصراً به صورت اینترنتي 
از روز سه شنبه مورخ 1398/12/20 آغاز مي شود و در روز دوشنبه مورخ 

1399/06/31 پایان مي پذیرد.
لذا کلیه داوطلبان و متقاضیان می توانند، براساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنماي 
مربوط براي پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي یا کل دیپلم 
عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  راهنما(  دفترچه  در  مندرج  توضیحات  طبق 
 www.sanjesh.org :در روزهاي فوق به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني
مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 100 کدرشته( به 

روش اینترنتي، اقدام نمایند.
به  از فهرست کدرشته محل هاي مربوط  برای اطالع  داوطلبان الزم است که  ضمناً 
پذیرش در رشته هاي تحصیلي صرفاً براساس سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، 

به پایگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه مراجعه نمایند.
تكالیف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی:

باید  تحصیلي،  سوابق  براساس  صرفاً  دانشجو  پذیرش  در  شرکت   متقاضي   داوطلب  
یکایک  اقدامات  زیر را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:

1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.
2- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و 

مطالعه آن.
3- پرداخت هزینه مربوط به ثبت نام و انتخاب رشته از طریق پایگاه اطالع رسانی این 

سازمان با کارت های بانکی عضو شتاب.
دفترچه  در  مندرج  توضیحات  براساس  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -4

راهنماي ثبت نام.
5- ثبت نام وانتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر )98/12/20 

لغایت 99/06/31(.
تذكرات الزم:

1- اخذ دیپلم نظام آموزشي جدید 3-3-6 حداکثر تا تاریخ 1399/6/31، دارا بودن 
مدرک پیش دانشگاهي یا اخذ مدرک پیش دانشگاهي حداکثر تا تاریخ 1399/6/31 یا 
دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي، براي کلیه داوطلبان 

الزامي است.
2- دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام قدیم هنرستان، که فاقد مدرک 

را  مرحله  این  در  و شرکت  ثبت نام  حق  هستند،  کارداني  مدرک  یا  پیش دانشگاهي 
ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش، به عنوان متخلف شناخته 

شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله، براساس سوابق تحصیل )معدل دیپلم( 
نظام  آموزشي 6-3-3،  نظام  )دیپلم هاي  متقاضیان  کلیه  لذا  گرفت،  خواهد  صورت 
سالي واحدي یا ترمي واحدي، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلم هاي 
پیش دانشگاهي  مدرک  داراي  که  هنرستان  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني 
یا کارداني هستند( باید معدل کل یا معدل کتبي خود را )طبق توضیحات مندرج 
نمایند.   درج  اینترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح  صورت  به  راهنما(  دفترچه  در 
داوطلبان توجه داشته باشند که در صورت مغایرت معدل کل یا معدل کتبي واقعي با 
معدل کل یا معدل کتبي اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامي، از ثبت نام پذیرفته شدگان 

ممانعت به عمل آمده و قبولي آنها نیز لغو مي گردد. 
به دریافت مدرک  نظام آموزشي جدید 3-3-6 که هنوز موفق  تبصره۱: داوطلبان 
دیپلم نشده اند، باید پس از دریافت مدرک دیپلم و مشخص شدن معدل کتبي خود، 
حداکثر تا تاریخ 99/06/31 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت 

به ثبت نام در پذیرش دوره مذکور یا ویرایش اطالعات ثبت نامی اقدام نمایند.
تبصره2: داوطلبان دیپلم فني و حرفه اي یا کاردانش نظام آموزشي جدید 6-3-3 
مدرک  داراي  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  دیپلمه هاي  و 
کل  معدل  باید  هستند،  دیپلم  کتبي  معدل  فاقد  بوده و  کارداني  یا  پیش دانشگاهي 

دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند 16 تقاضانامه اینترنتي ثبت نام درج نمایند.
یا  دیپلم  مدرک  نوع  به  توجه  بدون  که  هستند  مجاز  داوطلبان،  مهم:  نکته 
پیش دانشگاهي، از کلیه گروه هاي تحصیلي و رشته هاي مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي )گروه هاي تحصیلي علوم ریاضي و 
فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان هاي خارجي( نسبت به انتخاب کدرشته هاي 
مورد عالقه خود در یک فرم انتخاب رشته اقدام و آنها را براساس عالقه در اولویت هاي 
مورد نظر در تقاضانامه مذکور درج نمایند. بدیهي است که نحوه گزینش آنان، با توجه 
به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابي، براساس توضیحات مندرج در دفترچه 

راهنما صورت خواهد پذیرفت.
توجه: هرگونه  تغییر یا اصالح در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، از طریق  
پایگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  
سازمان  سنجش ( و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي اطالع رسانی  خواهد 

شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
تلفن  با شماره   یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  اطالع رساني سازمان سنجش 
سازمان  این  به  مراجعه حضوري  از  و  بگذارند  میان  در  ۴2۱6۳ )کد 02۱(  گویاي : 

خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور       

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در پذیرش 
دانشجو  صرفًا براساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري مهرماه 

سال 1399  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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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 جلسۀ 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 كرد:

* آشنایی کامل با شیوة درست مطالعۀ 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  مدیران محترم  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  بررسی های همه جانبه 
آموزشی، مجموعۀ 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. 
و فنی،  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی 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 كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

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

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

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

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

جامع باشد.
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  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش 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 ۴ نوبت آزمون  جامع است که در این صورت، با احتساب تخفیف 
ویژه 60/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 48۵/000 ریال و مجموعاً 

1/940/000 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:
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 كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذكر است كه خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  كه  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  كارت 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 

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

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

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری 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، پالک 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.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي
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