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یادداشت  هفته

15 رجب

سالروز اندوه بار وفات عقیله بنی هاشم و 

بانوی قهرمان کربال حضرت زینب کبری       

) سالم ا... علیها( برتمام مسلمانان تسلیت باد

چند نکته درباره پذیرش 
با سوابق تحصيلي آزمون سراسري 1399 

و  مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم 
فناوری اعالم کرد: دسترسی رایگان 
اطالعات  پایگاه های  در  مقاالت  به 
 ۹۹ ماه  فروردین  پایان  تا  علمی، 

تمدید شد.
و  علوم  اطالع رسانی  منطقه ای   مرکز 
فناوری اعالم کرد: با هدف ایفای نقشی 
پیش  خاص  شرایط  در  کوچک  هرچند 

به  مجازی  صورت  به  دسترسی  آمده، 
منابع اطالعات علمی تمام متن این مرکز، 
دانشجویان  پژوهشگران،  استادان،  برای 
تحصیالت تکمیلی و سایر هموطنان، به 
مدت دو ماه )بدون نیاز به کد شناسایی 
بود  پذیرخواهد  امکان  عبور(  کلمه  و 
مراجعه  بدون  کشور،  علمی  جامعه  تا 
حضوری، نسبت به تأمین اطالعات علمی 

مورد نیاز خود اقدام کنند.
و  علوم  اطالع رسانی  منطقه ای  مرکز 
وسیعی  طیف  بودن  دارا  با  فناوری، 
علمی  اطالعات  منابع  و  پایگاه ها  از 
علمی  مجالت  اطالعاتی  پایگاه  )نظیر 
مقاالت  اطالعاتی  پایگاه  کشور،  معتبر 
و  بین المللی  و  ملی  علمی  همایش های 
سایر منابع علمی مورد نیاز پژوهشگران(، 

نیازهای  تأمین  در  را  مهمی  نقش 
علمی  جامـعه  علــــمی  اطالعــات 
کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

ایفا می کند. منطقه 
و  اطالعات  این  عمده  که  است  گفتنی 
از  و  شده  تهیه  برخط  صورت  به  منابع، 

آدرس: بـه  وبـــگاه ســـازمان  طریق 
  www.ricest.ac.ir قابل د سترس است.

تا پایان فروردین ماه 99 تمدید شد :

دسترسـی رایگان به مقـاالت در پایـگاه های علـمی 

صفحه 8

از فردا آغاز می شود :

ثبت نام پذیرش با سوابق تحصیلی 
آزمون سراسری مهر 1399

در ایام نوروز چگونه 

به صورت برنامه ریزي شده 

مطالعه کنیم؟

صفحه 10

وارسی آزمون ، 

مهم تر از خود آزمون

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

عدم برگزاري آزمون )الكترونیكي( زبان 
 )Tolimo:E-A2020( انگلیسي پیشرفته

دوره 142
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   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

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 زینب کبری )س( فرمودند: 
تبّسم و شادمانی در برابر مؤمن، موجب داخل 
تبّسم  نتیجة  و  بهشت خواهد شد،  در  شدن 
در مقابل دشمنان و مخالفان، سبب ایمنی از 

عذاب خواهد بود. 

پارسایی، زیور درویشی ]فقر[ است، و سپاس، 
زیور توانگری. 

پیامبر اکرم )ص( فرمودند:
یک رکعت نماز کسی که متوجه خدا باشد، 
بهتر از هزار رکعت نماز کسی است که از خدا 

غافل باشد.

دارند،  اطالع  گرامی  خوانندگان  که  گونه  همان 
پذیرش  در  شرکت  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
آزمون  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً  دانشجو 
سه شنبه  روز  از   1399 سال  ماه  مهر  سراسري 
20 اسفند ماه )فردا( آغاز مي شود؛ بنابراین، شایسته 
دیدیم که این ستون را به یادکرد چند نکته در این 

باره اختصاص دهیم.
این نکات به شرح زیر است:

در  گزینش  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام   -1
سوابق  براساس  صرفاً  پذیرش  تحصیلی  رشته های 
از   1399 سال  ماه  مهر  سراسري  آزمون  تحصیلي 
مهلت  و  شد  خواهد  آغاز  ماه  اسفند  بیستم  فردا 
ثبت نام در این پذیرش تا پایان تابستان 1399 )سی 
و یکم شهریور ماه سال آینده( ادامه خواهد داشت.

براساس  تمام داوطلبان و متقاضیان می توانند،   -2
راهنماي  دفترچه  در  شده  درج  شرایط  و  ضوابط 
سوابق  براساس  صرفاً  دانشجو  پذیرش  به  مربوط 
براساس  دیپلم  کل  یا  کتبي  )معدل  تحصیلي 
توضیحات مندرج در دفترچه راهنما( در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي، در روزهاي فوق به پایگاه 
اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام 
و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 100 کدرشته( 

به روش اینترنتي، اقدام کنند.
3- داوطلبان شرکت در این پذیرش، الزم است که 
مربوط  محل هاي  کدرشته  فهرست  از  آگاهی  برای 
براساس  صرفاً  تحصیلي  رشته هاي  در  پذیرش  به 
پایگاه  به  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  تحصیلي  سوابق 
دانشگاه  این  پذیرش  و  مرکز سنجش  اطالع رسانی 

مراجعه کنند.
دانشجو  پذیرش  در  متقاضي  شرکت   داوطلبان    -4
و در  به  موقع   باید  براساس سوابق تحصیلي،  صرفاً 
اطالع رساني  پایگاه  به  ضمن مراجعه  مقرر،  مهلت  
سازمان سنجش و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام 
از طریق این پایگاه، نسبت به پرداخت هزینه مربوط 
به ثبت نام و انتخاب رشته از همین پایگاه با استفاده 
از کارت های بانکی عضو شتاب، و همین طور تهیه 
فایل عکس اسکن شده خودشان براساس توضیحات 

و  ثبت نام  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  مندرج 
انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان اقدام 

کنند.
دارای  باید  پذیرش،  این  در  شرکت   داوطلبان     -5
دیپلم نظام آموزشي جدید 3-3-6 )حداکثر تا تاریخ 
1399/6/31( بوده یا دارنده مدرک پیش دانشگاهي 
آنکه  یا  و  باشند،   )1399/6/31 تاریخ  تا  )حداکثر 
دیپلم(  )فوق  کارداني  مدرک  یا  قدیم  نظام  دیپلم 
کارداني  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
پیوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي داشته باشند.

6- دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام 
قدیم هنرستان، که فاقد مدرک پیش دانشگاهي یا 
در  و شرکت  ثبت نام  حق  هستند،  کارداني  مدرک 
این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب 
شناخته  متخلف  عنوان  به  پذیرش،  این  در  رشته 

شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
این  در  شرکت  متقاضیان  که  است  شایسته   -7
)براساس  را  خود  کتبي  یا  کل  معدل  پذیرش، 
توضیحات درج شده در دفترچه راهنما( به صورت 
کنند؛  درج  اینترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح 
کتبي  معدل  یا  کل  معدل  مغایرت  صورت  در  زیرا 
در  شده  اعالم  کتبي  معدل  یا  کل  معدل  با  واقعي 
پذیرفته شدگان  ثبت نام  از  ثبت نامي،  تقاضانامه 

ممانعت شده و قبولي آنها نیز لغو مي شود. 
8- داوطلبان، مجاز هستند که بدون توجه به نوع 
تمام گروه هاي  از  یا پیش دانشگاهي،  دیپلم  مدرک 
دفترچه  در  شده  درج  رشته هاي  و  تحصیلي 
سوابق  براساس  صرفاً  پذیرش  و  ثبت نام  راهنماي 
فني،  و  ریاضي  علوم  تحصیلي  )گروه هاي  تحصیلي 
علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان هاي خارجي( 
خود  عالقه  مورد  کدرشته هاي  انتخاب  به  نسبت 
آنها  و  کرده  اقدام  رشته  انتخاب  فرم  یک  در 
در  نظر  مورد  اولویت هاي  در  عالقه  براساس  را 

تقاضانامه یاد شده درج کنند. 

موفق باشید

چند نکته درباره پذیرش با سوابق تحصيلي آزمون سراسري 1399 
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زمان جدید برگزاری آزمون های 
زبان انگلیسی و عربی دانشگاه 

آزاد اعالم شد

و   (EPT)  انگلیسی زبان  آزمون  برگزاری  زمان 
آزاد  دانشگاه  عربی  مهارت های  فراگیر  آزمون 

اسالمی اعالم شد.
داوطلبانی که در آزمون زبان انگلیسی  (EPT) و آزمون 
فراگیر مهارت های عربی اسفند ماه دانشگاه آزاد اسالمی 
ثبت نام کرده اند، می توانند در زمان جدید برگزاری این 

آزمون ها شرکت کنند.
فراگیر  آزمون  و   (EPT)  انگلیسی زبان  آزمون 
در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ماه  اسفند  عربی  مهارت های 

روز جمعه 5 اردیبهشت ماه 99 برگزار خواهد شد.

مهلت انتخاب واحد دانشگاه 
پیام نور تا 15 فروردین ماه 99 

تمدید شد

واحد  انتخاب  مهلت  کرد:  اعالم  پیام نور  دانشگاه 
این دانشگاه تا ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تمدید شد.

با  همراهی  منظور  به  کرد  اعالم  پیام نور  دانشگاه 
دانشجویان به لحاظ وضع موجود، مدت زمان  انتخاب 
واحد و حذف و اضافه  این دانشگاه تا 15 فروردین ماه 

99 تمدید شد.
دانشگاه  دانشجویان  که  بود  شده  اعالم  این  از  پیش 
پیام نور برای انتخاب واحد و حذف و اضافه تا 15 اسفند 
ماه 98 فرصت دارند با مراجعه به سامانه گلستان، نسبت 

به انتخاب واحد اقدام کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان :

مهلت ثبت نام وام ها و تسهیالت 
دانشجویی تا 31 فروردین ماه 99 

تمدید شد
از  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
دانشجویی  تسهیالت  و  وام ها  ثبت  مهلت  تمدید 

تا ۳۱ فروردین ماه سال ۹۹ خبر داد.
با عنایت به شیوع و همه گیر شدن بیماری نوپدید کرونا و 
تعطیلی بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، این 
تا  را  صندوق مهلت ثبت وام ها و تسهیالت دانشجویی 

تاریخ 31 فروردین ماه سال 1399 تمدید کرد.
دانشجویان  رفاه  مطیعی، رئیس صندوق  ناصر  دکتر 
برای  بهروزی  و  سالمتی  آرزوی  ضمن  علوم،  وزارت 
و  دانشجویان  حال  رفاه  برای  ایران،  مردم  همه 
تمدید  بخشنامه ای  طی  عالی،  آموزش  مراکز  کارکنان 
به  را  دانشجویی  تسهیالت  و  مهلت ثبت نام وام ها 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابالغ کرد.

از سوی مرکز سنجش و پذیرش

 دانشگاه آزاد اعالم شد:

فرصت مجدد ثبت نام برای جاماندگان 

آزمون های زبان و عربی 
آزمون  جاماندگان  برای  ثبت نام  مجدد  فرصت 
فراگیر مهارت های عربی  و آزمون  انگلیسی  زبان 

دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.
کرد: آن  اعالم  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز 
دسته از داوطلبانی که  در موعد مقرر اعالم شده موفق 
آزمون  انگلیسی (EPT) و  زبان  آزمون  در  ثبت نام  به 
فراگیر مهارت های عربی اسفند ماه دانشگاه آزاد اسالمی 
روز  تا  فروردین  یکشنبه 17  روز  نشده اند، می توانند از 
این  از  یک  هر  در  مجدداً  ماه  فروردین   19 شنبه  سه 

آزمون ها ثبت نام کنند.
دوره  دانشجویان  تنها  که  است  یادآوری  به  الزم 
آزاد  دانشگاه  در  تحصیل  به  شاغل  تخصصی  دکتری 
و  سنجش  مرکز  سامانه  به  مراجعه  با  اسالمی می توانند 
به  نسبت   english.iau.ac.ir/ept  :نشانی به  پذیرش 
ثبت نام در هر یک از این آزمون ها اقدام کنند و همچنین 
از منابع و بودجه بندی سؤاالت این آزمون ها آگاهی یابند. 

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

پنجشنبه مورخ 98/12/22 برگزار نخواهد شد.
دوره  برگزاري  تاریخ  که  است  یادآوری  به  الزم 
اطـالع رسانی  پایگاه  و  اطالعــیه  طریق  از  مذکور، 
 www.sanjesh.org این ســازمان به نــشاني: 

به اطالع داوطلبان ذي نفع خواهد رسید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

عدم برگزاري آزمون 

)الكترونیكي( 

زبان انگلیسي پیشرفته

)Tolimo:E-A2020( 

 دوره 142

اطالعیه سازمان سنجش

 آموزش کشور درخصوص :

لغو آزمون های

 بین المللی 

در ایران

برای کلیه داوطلبان آزمون های   ضمن آرزوی موفقیت 
 TOEFL, GRE General, GRE Subject,
رساند  می  اطالع  به   IELTS, Life Skills, UKVI
و     ETS مؤسسات  با  آمده  به عمل  با هماهنگی  که 
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 کشور
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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.

نحوۀ 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 
  www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اینترنتی شرکت  از طریق سایت  آزمون،  هر 

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:

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

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه 

دهم )سال اول دورۀ دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98
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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 
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 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 
ضمن  تا،  نمایند  خریداری  را  آزمون ها  از  بیشتری  نوبت های  و  مراحل  تعداد  که 
نیز  باالتری  تخفیف  از  دهم،  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  تعداد  از  برخورداری 
بهره مند شوند. بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر 
هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در 2 نوبت آزمون جامع است که در این صورت، با 
احتساب تخفیف ویژه 10/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 495/000 

ریال و مجموعاً 990/000 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.
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.
صورت  در  ثبت نام،  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  دانش آموزان 
با خط ویژه  داشتن هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند 
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  به عمل  آورند،  ثبت نام  دانش آموزان خود  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.

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 
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، 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.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

اطالعیۀ بسیار مهم شرکت تعاونی خدمات آموزشی

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

خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.

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

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

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

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

)telc( مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک 

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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

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

قابل توجه داوطلبان

 آزمون هاي سراسري

هشدار به متقاضیان

 آزمون های بین المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 

... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 

واهی مبنی بر اخذ 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.
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از  یکی  کنکور،  طالیی  گذرگاه  دومین  یا  عید  دوران 
زیادی  تأثیر  که  است  کنکور  در  مهم  بسیار  فرصت های 
به  تعطیالت عید  داوطلبان آن خواهد داشت.  نتیجه  بر 
طور معمول از 25 اسفند شروع مي شود و تا 14 الي 15 
فروردین ادامه دارد، و، در صورتی که به صورت درستی از 
آن استفاده شود، شامل حداقل12  روز مطالعاتی خواهد 
بود. دانش آموزان در این 12 روز مطالعاتی می توانند روزانه 
10 ساعت مطالعه کنند که در مجموع حدود 120 ساعت 
می شود. ممکن است شما معتقد باشید با مطالعاتی که در 
طول سال تحصیلی داشته اید، بهتر است که در این ایام 
استراحت کنید؛ اما بدانید که بسیاری از رقبای شما در 
این دوران مطالعه خواهند کرد و به طور قطع، اگر شما این 
کار را انجام ندهید، از آنها فاصله خواهید گرفت؛ پس یکی 
از دالیل موفقیت داوطلبان برتر، این است که در چنین 
زمان هایی، که دیگران درس نمی خوانند، به خوبی از وقت 
و فرصت خود استفاده می کنند؛ البته حساسیت روزهای 
نوروز برای داوطلبان کنکور، به این معنی نیست که آنها 
در تعطیالت نوروز فقط و فقط درس بخوانند و استراحت و 
تفریح را بر خود حرام کنند، بلکه به این مفهوم است که آنها 
باید با یک برنامه ریزی درست و حساب شده، از این روزها 
بهترین استفاده را ببرند. در این دوره کوتاه، شما می  توانید 
شما  آنکه  برای  یابید.  مالحظه ای دست  قابل  به جهش 
عزیزان داوطلب بدانید که چگونه می توانید در این ایام، در 
نهایت آرامش به درس هایتان رسیدگی کرده و استراحت و 

تفریح نیز داشته باشید، این مقاله را مطالعه کنید. 
مطالعه در دوران عید، دو مزیت مهم دارد:
1- آمادگی مطالعاتی شما افت نمی کند

افتاده  اتفاق  از دوستانتان هم  یا یکی  برای شما  حتماً 
است که در سال های گذشته، به دلیل مطالعه نکردن 
یا کم مطالعه کردن در دوران عید یا تابستان، پس از 
شروع مجدد مطالعه احساس کرده اید که کار دشواری 

در پیش دارید؛ البته در سال های گذشته، به دلیل نبودن 
نداشت،  چندانی  اهمیت  موضوع  این  ویژه،  حساسیت 
ولی در سال شرکت در آزمون سراسري، ارزش لحظات، 
بسیار زیاد و تعیین کننده است. یکی از زمان هایی که 
پیشرفت درسی  یا  افت  ممکن است شما در آن دچار 
خوبی شوید همین ایام عید است، و اگر بدون برنامه و 
با اهمال پیش روید، ممکن است که تا آخر تعطیالت 
همین گونه باشید و به راحتی زمان هاي مهم خودتان 

را از دست بدهید.
2- فاصله خود را با رقبایتان حفظ خواهید کرد 
در دوران عید، برخی از داوطلبان کنکور، که رقبای شما 
برخی دیگر  و  نیز محسوب می شوند، درس می خوانند 
درس نمی خوانند؛ در این صورت، اگر شما خوب مطالعه 
کنید، از کسانی که درس نخوانده اند، سبقت گرفته و در 
ضمن، فاصله خود را نسبت به دانش آموزانی که درس 
خوانده اند، نیز حفظ کرده اید؛ پس برای دستیابی به یک 
رتبه خوب، الزم است که در روزهای عید به خوبی درس 

بخوانید و با برنامه ای حساب شده وارد عمل شوید.
      حاال که اهمیت مطالعه در روزهای تعطیل نوروز را 
به خوبی دریافتید، الزم است تا با برنامه درسی خوب، 
این  به  کنید. ضمناً  آماده  کار  این  انجام  برای  را  خود 
قطع، دسته ای  به طور  که  باشید  داشته  توجه  موضوع 
از داوطلبان در روزهای عید مطالعه خواهند کرد و اگر 
شما جزو این گروه نباشید، از آنها عقب خواهید ماند. 
برای یک مطالعه خوب و مثمر ثمر، حتماً به مسائل زیر 

توجه داشته باشید:
الف- انگیزه و عمل را با هم به کار گیرید

تعطیالت عید برای بسیاری از مردم و از جمله تک تک 
زیرا، عالوه  دارد؛  داوطلبان عزیز، جذابیت خاصی  شما 
بر دید و بازدیدها، برنامه های سرگرم کننده تلویزیون، 
این روزها را با زیبایی های خاصی همراه می کند. ممکن 

است دوست داشته باشید که در ایام نوروز مطالعه کنید، 
اما حال و حوصله انجام این کار را نداشته باشید؛ به ویژه 
اگر انجام کار سختی مثل مطالعه، در روزهایی باشد که 
بیشتر مردم در آن مشغول تفریح و شادی هستند. برای 
اینکه شروع به کار کنید و قدم اول را بردارید، به این 
فکر کنید که داوطلبان زیادی مشغول به مطالعه هستند 
و اگر شما هم این کار را انجام دهید، می توانید نتیجه 
بسیار خوبی بگیرید و سال بعد در چنین روزهایی، فارغ 
از هر گونه عذاب وجدان و ناراحتی، به شادی و تفریح 

مشغول باشید.
برداشتن       سریع شروع کنید. وقتی شروع کردید، 
انجام  که  می بینید  و  می شود  ساده تر  بعدی  های  قدم 
نظر، آن قدرها هم که فکر می کردید، سخت  کار مورد 
به  رسیدن  که  باشید  داشته  توجه  ضمن،  در  نیست؛ 
است؛  همراه  روانی  فشار  با  بیشتر  شخصی،  هدف های 
زیرا بیشتر اوقات برای رسیدن به هدف با موانع مختلفی 
روبرو می شویم. اگر به راحت بودن زندگی معتقد باشید 
موفق  و  نمی کنند  تالش  دیگران  که  کنید  خیال  و 
کار  در  مشکلی  که  می رسید  نتیجه  این  به  می شوند، 
شما وجود دارد و در نتیجه در برخورد با هر مشکلی از 
آن صرف نظر می کنید و جزئی ترین ناکامی ها برای شما 
غیرقابل تحمل می شود. پرکارها می دانند که زندگی پر 
از سختی است و می دانند که در راه رسیدن به هدف، 
به  آنهاست.  انتظار  در  متعددی  ناکامی های  و  موانع 
عزمی  با  و  می پذیرند  را  موانع  افراد  این  دلیل،  همین 

جزم به مقابله با آنها می روند.
ب- از شكست نترسید

خیلی  مطالعه  االن  تا  که  عزیز،  داوطلبان  از  بسیاری 
این  اند، گمان می کنند که  نداشته  برای کنکور  خوبی 
ایام، دیگر برای مطالعه دیر است. اگر شما نیز جزو این 
منفی شوید،  افکار  تسلیم  آنکه  به جای  گروه هستید، 

در ایام نوروز 
چگونه به صورت 
برنامه ریزي شده 
مطالعه کنیم؟
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نحوه برخورد با این افکار را بیاموزید تا تحت تأثیر آنها 
قرار نگیرید. الزم است که این افکار را یادداشت کنید تا 
بتوانید طرز فکر و احساستان را تغییر دهید. با نوشتن 
افکار منفی، متوجه می شوید که دلیل طفره رفتن شما 
از انجام کار، این است که درباره آن به طور غیرمنطقی 
ایام  که  می کنید  فکر  شما  مثال،  برای  می کنید؛  فکر 
نوروز برای مطالعه تمام دروس دیر بوده و این موضوع 
به شما پیشنهاد می کنیم  ما  توان شما خارج است.  از 
که به جای نگرانی، عنوان کاری را که می خواهید انجام 
دهید، در یک جدول بنویسید و به جای باور داشتن به 
تفکر همه یا هیچ، به خود بقبوالنید که مجبور نیستید 
همه کارها را در این ایام انجام دهید. همین که در این 
را مطالعه  از درس های خود  روز بخشی  تعطیالت، هر 
بهتری  احساس  کنید،  حل  را  تمرین  چند  یا  کرده 

خواهید داشت و دیگر به خود بدهکار نیستید.
پ- مهم ها را دریابید

نگاهی به آنچه قباًل مطالعه کرده اید، بیندازید و ببینید 
که کدام یک از دروس را خوب مطالعه کرده و در کدام 
دروس ضعیف هستید، و اصاًل طبق بودجه بندی دروس، 
کدام درس ها یا مباحث مهم ترند و وضعیت شما در این 
درس ها چگونه است. وقتی به این سؤاالت پاسخ دادید، 

می توانید برنامه خوبی را برای خود تنظیم کنید.
ت- برنامه ریزی کنید

اگر درباره زمان شروع کار خود تصمیم گرفته اید، بدانید 
که بلندترین گام را برای رسیدن به هدفتان برداشته اید. 
آنکه  وجود  با  دارد  امکان  برنامه ریزی،  از  پس  حتی 
تصمیم جدی گرفته اید، به برنامه خود پایبند نباشید و 
در اجرای آن کوتاهی کنید؛ در این صورت، الزم است 
فهرستی از عواملی را که ممکن است شما را از شروع 
یافتن راه حل هایی  به  باز دارد تهیه کنید و سپس  کار 
برای برخورد با این مسائل بیندیشید. این روش به شما 
به کاری که  تا نگرش جامع تری نسبت  کمک می کند 
خواهید  و  باشید  داشته  گرفته اید،  انجامش  به  تصمیم 
دید که بیشتر اوقات، یافتن یک راه حل مؤثر، راحت تر 

از آن است که تصور می کردید.
ث- توانتان را در نظر بگیرید

یکی از بزرگترین مشکالتی که داوطلبان را بسیار زود 
درسی  برنامه  که  است  این  می کند،  خسته  مطالعه  از 
خود را باالتر از توان و یادگیری خود در نظر می گیرند. 

این موضوع باعث می شود تا وقتی اولین مراحل مطالعه 
طبق برنامه انجام نشود، شما داوطلب عزیز دچار یأس 
و ناامیدی شده و دست از کار بکشید؛ به عنوان نمونه، 
برخی از داوطلبان، که بعضی از دروس را تا االن مطالعه 
نکرده اند، گمان می کنند که می توانند آن را در ایام عید 
به پایان برسانند، و وقتی در روزهای اول دچار مشکل 
را مقصر  می شوند و کند پیش می روند، زمین و زمان 
دانسته و دست از مطالعه می کشند. به خودتان کمک 
گرفتن  نظر  در  با  و  باشید  راست  رو  با خودتان  کنید، 
کاستی ها و نقاط قوت خود، یک برنامه ایده آل و خوب 
چیده و به آن پایبند باشید؛ در این صورت، اگر دچار 
یأس گردیدید، به خود نهیب بزنید که هنوز زمان زیادی 
بیشتر،  کوشش  و  تالش  کمی  با  و  دارید  دست  در  را 
می توانید به برنامه تان عمل کرده و سپس مجدداً برنامه 

خود را مطالعه کرده و آن را معتدل تر کنید.
ج- در بهترین مكان مطالعه کنید

توصیه می کنیم که در دوران عید، مکان ساکتی را براي 
مطالعه انتخاب کنید. اگر امکان انجام چنین کاری برای 
تا  دهید  عادت  را  خود  که  بکوشید  ندارد،  وجود  شما 
بر اساس ساعت مطالعاتی که از پیش تعیین می کنید، 
بمانید  خود  اتاق  در  که  ترتیب  این  به  نمایید؛  عمل 
در جواب  و  باشید  نداشته  آمدها  و  رفت  به  توجهی  و 
کنید  اشاره  متانت  با  می آید،  اتاق شما  به  که  مهمانی 
که در حال درس خواندن هستید و زمان دیگری را به 
دیدن وي و صحبت با او اختصاص خواهید داد. یادتان 
باشد که گفتن یک »نه« کوچک، بهتر از عذاب وجدان 

چند ساعته بیان کردن یک »بله« دردسر ساز است!
چ- خوش بگذرانید

ایام  تمام  در  شما  که  نیست  این  فقط  خوش گذرانی 
سه  می توانید  باشید.   ... و  بازدید  و  دید  مشغول  عید، 
روز کامل را در این پانزده الي بیست روز، برای خودتان 
و  استراحت  به  فقط  روز،  سه  آن  در  و  کنید  تعطیل 
تفریح در هوای دلچسب بهاری و تمدد اعصاب بپردازید. 
بازی  نکنید،  مطالعه  عنوان  هیچ  به  روز،  سه  این  در 
فکری و بحث و جدل نداشته باشید و بیشتر به انجام 
و  ورزش  و  خندیدن  و  گفتن  و  فیزیکی  فعالیت های 
تحرک سبک و استفاده از هوای بهاری بپردازید. ممکن 
ایام نوروز، به فامیل و دوست و آشنایانی  است که در 
که پشت کنکوری هستند، برخورد کنید. مواظب باشید 

که برخورد با این افراد و صحبت های آنها، شما را تحت 
تأثیر خود قرار ندهد.

حتمًا به نكات زیر برای داشتن یک عید کنكوری 
دقت کنید:

1- یادتان باشد که این دوره، فقط دو الي سه هفته است 
انتظار داشته باشید که تمام کارها و مطالعات  نباید  و 

عقب افتاده خود را بتوانید در این دوره انجام دهید.
2- برنامه خود را پس از تنظیم، به یک فرد آگاه نشان دهید 

و، در صورت لزوم، از نظرات مشورتی وی بهره بگیرید.
3- اگر در پایان یک هفته، متوجه شدید که بخش قابل 
مالحظه ای از تصمیمات خود را اجرا نکرده اید، برنامه تان را 
بازبینی کرده و قسمت های کم اهمیت تر آن را حذف کنید.

هیچ  باشد،  ضعیف  تان  درسی  پایه  هم  قدر  هر   -4
درسی را به طور کامل حذف نکنید. در این گونه دروس 
مباحث  آن  مطالعة  که  بیابید  را  مباحثی  می توانید 

برایتان ساده تر باشد.
5- اگر تا االن طبق  برنامه خود خوبی پیش رفته اید، 
سعی کنید که در این ایام، همه دروس را در برنامه خود 

داشته باشید.
6- به پشت کنکوری ها توصیه می شود که ایام نوروز را 
به جمع بندی دروس سال آخر اختصاص دهند. در این 
دوره می توان به رفع اشکالت مربوط به دروس سال آخر 
پرداخت و با جمع بندی دروس برای مرحله پایاني، که 

مرور همه سر فصل هاست، آماده شد.
نوروز  یک  داشتن  در  مؤثر  گامی  درسی،  برنامه   -7
تحصیلی است. به صورت هفتگی و روزانه، برنامه خود را 
تنظیم کنید تا بتوانید از تمام ساعات بیکاری تان در ایام 
نوروز استفاده کنید. از هر برنامه چند نسخه تهیه کنید 
و آن را در نقاطی که بیشتر به آنها رفت و آمد دارید، 
حواستان  تا  می شود  باعث  کار  این  انجام  بچسبانید. 

بیشتر به برنامه درسی باشد.
8- زمان برای بازی و سرگرمی و ... بسیار است. دوستان 
کردن  دوره  با  شما  ولی  هستند،  تفریح  حال  در  شما 
برای  آماده شدن  اولین گام در  درس های گذشته، که 
است،  سراسري  آزمون  در  حضور  سال  پایانی  بخش 

می توانید آنها را کاماًل از گردونه رقابت خارج کنید!
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بیشتر داوطلبان آزمون سراسری، قبل از کنکور، در آزمون های آزمایشی، که از سوی 

برای شرکت  تا  می کنند  برگزار می شود، شرکت  مدارس  یا خود  مختلف  مؤسسات 

توجهی  قابل  تعداد  متأسفانه  اما  کنند؛  کسب  را  الزم  آمادگی  سراسری  آزمون  در 

از  چندانی  بهرة  دلیل،  همین  به  و  هستند  بی توجه  آزمون  تحلیل  به  داوطلبان  از 

به  توجه  با  بعد  و  آزمون می دهند  آنها  نمی برند.  متعددی که می دهند،  آزمون های 

نتیجة خوب یا بد آزمون، چند روزی را با حال خوب یا بد سپری می کنند و بعد برای 

آزمون بعدی آماده می شوند، و در نهایت، با اینکه آزمون های آزمایشی زیادی داده اند، 

از وضعیت علمی و روحی خود هیچ اطالعی ندارند و به همین دلیل تصور می کنند که 

برای به دست آوردن یک نتیجة خوب در آزمون سراسری، باید شانس داشت؛ چون 

هیچ چیز قابل پیش بینی نیست!

اما واقعیت این است که وقتی شما دلیل خوب دادن یا بد دادن آزمونتان را ندانید، 

در  و  باشید،  داشته  برنامه ریزی  خودتان  بعد  آزمون های  یا  آزمون  برای  نمی توانید 

اوقات  از  بسیاری   . دهید  ارائه  سراسری  آزمون  در  را  خود  کارکرد  بهترین  نهایت، 

داوطلبان از نتیجه آزمون آزمایشی خود متعجب می شوند؛ برای مثال، می گویند که 

وقتی آزمون می دادم، فکر می کردم به تمام سؤال های معارف جواب صحیح داده ام و 

حاال علت کسب این درصد پایین را نمی دانم. زمانی که از آنها پرسیده می شود که آیا 

تحلیل آزمون کرده اید، یا پاسخ منفی می شنوی یا به شما یک تحلیل سرسری ارائه 

می کنند که فایده ای ندارد؛ این در حالی است که تمام مشاوران و دبیران مجرب، 

معتقدند که تحلیل آزمون، بسیار مهم تر از شرکت در خود آزمون است.

از آن ببریم. در سطور زیر، به نکات  تا بهرة الزم را  اما چگونه تحلیل آزمون کنیم 

مهمی که در یک تحلیل باید به آن توجه داشت اشاره می کنیم.

همۀ سؤال ها را بررسی کنید

مهم ترین کاری که بعد از شرکت در آزمون باید انجام دهید، بررسی دقیق تک به 

تک سؤال هاست؛ یعنی حتی سؤال هایی را که به آنها صحیح پاسخ داده اید، بررسی 

کنید تا اگر نکته ای دارد که شما هنگام آزمون به آن توجه الزم را نداشته اید یا به 

طور اتفاقی سؤالی را صحیح پاسخ داده اید، متوجه شوید، و اگر نکته ای مهم و کلیدی 

در  سؤال مورد نظر است، در دفترچه یادداشتی که به همین منظور تهیه کرده اید، 

که  می کنید  برخورد  حلی  راه  به  شما  پاسخنامه تان  در  گاهی  ضمن،  در  بنویسید؛ 

ساده تر است یا زمان کمتری می برد. آشنایی با این راه حل ها، در آزمون سراسری 

بسیار مهم است. این کار را برای سؤال هایی که پاسخ نداده یا به آنها پاسخ اشتباه 

داده اید نیز انجام دهید.

نیز  قوت خود  نقاط  با  بررسی می کنید،  را  تمام سؤال ها  وقتی شما  دیگر،  از سوی 

آشنایی بیشتر و دقیق تری پیدا می کنید و می توانید روی آنها سرمایه گذاری ویژه ای 

کنید.

علت غلط زدن یا پاسخ ندادن به هر سؤال را بنویسید

اگر تستی را غلط زده اید، بررسی کنید و علت آن را بیابید؛ آیا دلیل غلط زدن تست 

این بوده است که مبحثی که از آن مبحث تست طرح شده است، بلد نبوده اید؟ آیا 

به نکتة کلیدی سؤال دقت نکرده بودید و در واقع علت غلط زدن شما، بی دقتی در 

خواندن سؤال یا گزینه ها بوده است؟ آیا در محاسبات مشکل داشته اید؟ بعد از یافتن 

دلیل، آن را در کنار سؤال یادداشت کنید و حتماً در دفترچه یادداشت خود، برای 

رفع اشتباه یا مشکالت موجود، برنامه ریزی داشته باشید تا در زمان مناسب، اقدام 

را  آن  علت  نداده اید،  پاسخ  به سؤالی  اگر  بنمایید. همچنین  موجود  رفع مشکل  به 

بررسی کنید؛ برای مثال، شاید علت آن، سرعت کم شما در پاسخگویی به سؤال ها 

باشد و شما در زمان تعیین شده نتوانسته اید به سؤال مورد نظر پاسخ دهید یا امکان 

دارد که شما به مبحثی که از آن سؤال طرح شده بود، مسلط نبوده اید یا در برنامه 

مطالعاتی خود هنوز آن مبحث را مطالعه نکرده اید. همچنین امکان دارد که متوجه 

مفهوم سؤال نشده باشید و ... در هر صورت، بعد از بررسی هر سؤال و ذکر کردن 

علت عدم پاسخگویی به هر سؤال در کنار آن، شما دید دقیق تر و کامل تری نسبت به 

وضعیت خود در آزمون مورد نظر خواهید داشت و اگر چهار یا پنج آزمون را به همین 

صورت بررسی کنید، می توانید متوجه شوید که بیشترین دلیل غلط جواب دادن یا 

وارسی آزمون ، مهم تر از خود آزمون
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عدم پاسخگویی شما چیست؛ آن وقت می توانید 

برنامه ریزی درستی برای رفع مشکل یا مشکالت 

موجود خود داشته باشید.

پاسخ  تردید  و  با شک  را  گاهی شما یک سؤال 

داده  پاسخ  درست  چه  مورد،  این  در  داده اید. 

نظر،  مورد  مبحث  روی  باید  غلط،  چه  و  باشید 

بیشتر وقت بگذارید تا از مرحله تردید به قطعیت 

برسید.

گاهی نیز شما متوجه می شوید که به دلیل عدم 

نکرده اید؛  کسب  خوبی  نتیجة  روحی،  آمادگی 

سر  همین  برای  و  نخوابیده اید  خوب  قبل  شب  که  می شوید  متوجه  مثال،  برای 

جلسة آزمون تمرکز الزم را نداشته اید یا چون صبحانه نخورده اید، برای سؤال های 

از حد  اینکه بیش  باالخره  یاری تان نمی داده است، و  به خوبی  محاسباتی، ذهنتان 

با  ندارید.  آزمون  را در حین  برای همین دقت الزم  و  آزمون هستید  نتیجة  درگیر 

تحلیل آزمون، شما می توانید به این نقاط ضعف خود نیز آگاه شوید و راهکار مناسب 

را برای رفع آنها بیابید.

به سطح علمی سؤال ها دقت کنید

اندازه سخت طرح شده  از  بیش  و  نبوده  استاندارد  آزمون  ممکن است که سؤاالت 

باشند؛ پس اگر آزمونی را بد دادید، همه تقصیرها 

را گردن خودتان نیندازید. همچنین امکان دارد 

که سؤال های یک آزمون، ساده تر از حد استاندارد 

باشد و شما رتبه و درصد خوبی کسب کنید، و 

البته این رتبه و درصد هم روایی الزم را نخواهد 

داشت.

از اشتباه خود عصبانی نشوید

مهم ترین  است.  یادگیری  الزم  بخش  اشتباه، 

کاری که برای یادگیری پس از آزمون می توانید 

انجام دهید، یادگیری از پاسخ های اشتباهتان است. قبل از برگزاری آزمون های جامع 

از  بعد  که  ببینید  و  بروید  این سوال ها  سراغ  به  دیگر  بار  یک  مدرسه،  امتحانات  و 

دهید.  پاسخ  صحیح  سؤال ها  این  به  می توانید  آیا  ماه،  یک  یا  هفته  چند  گذشتن 

اگر باز هم به این پرسش ها اشتباه پاسخ دادید، باید بیشتر مطالعه کنید تا باالخره 

یادگیری ناقصتان به یادگیری کامل تبدیل شود. توجه داشته باشید که  اشتباهاتتان، 

چراغ راهنمای شما برای مطالعه های بعدی است، و اگر شما تا روز برگزاری آزمون 

سراسری، آزمون های آزمایشی را خوب تحلیل کنید و تصمیم های درستی برای رفع 

اشتباهات و ضعف های خود بگیرید، می توانید به درصدهای باالیی در دروس مختلف 

دست پیدا کنید. 

بعد از بررسی هر سؤال و ذکر کردن 

علت عدم پاسخگویی به هر سؤال در کنار آن، شما دید 

دقیق تر و کامل تری نسبت به وضعیت خود در آزمون مورد 

نظر خواهید داشت و اگر چهار یا پنج آزمون را به همین 

صورت بررسی کنید، می توانید متوجه شوید که بیشترین 

دلیل غلط جواب دادن یا عدم پاسخگویی شما چیست؛ آن 

وقت می توانید برنامه ریزی درستی برای رفع مشكل یا 

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

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  کشور،  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
آمادگی  برای  آزمایشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بیش 
دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصیلی 98-99 اقدام به طراحی آزمون های 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
که امتحانات نهایی را در پیش دارند نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از 
نیاز موجود در  به  نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی 
این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و 

همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.

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

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

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

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

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

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

فاز اول، آزمون های تابستانه است که در سه نوبت و در ماه  های تیر، مرداد و شهریور 

98 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب 
کتاب های درسی 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 که در شش نوبت 
پایان اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایة  درسی  کتاب های  مطالب  به 
در طول سال 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 
امتحانات  از  اول است که پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی،  نیمسال  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های 

سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه های فروردین و اردیبهشت 
برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار 

گزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 است.
به طوری   برگزار می شود؛  منابع درسی  تقسیم بندی  اساس  بر  آزمون های مرحله ای 
که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر 

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

شرکت در امتحانات نهایی سال 1399 کسب  نمایند.

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

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

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

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم ویژه 

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

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

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

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

پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

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

و یک نوبت آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  که  می شود  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 یازدهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که دانش آموزان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
احتساب  با  صورت،  این  در  که  است  جامع  آزمون  نوبت  در2  یکجا  ثبت نام 
تخفیف ویژه 10/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 495/000 ریال و مجموعاً 

990/000 ریال است.
انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

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

و کد رهگیري دریافت نمایند.
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 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند بعد  ثبت نام به صورت یکجا 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 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 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 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.

 شرکت 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(.
تذکرات 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  42۱6۳ )کد 02۱(  گویاي : 

خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور       

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

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

سال 1399  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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