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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

9 دی ماه

روز بصیرت و میثاق
 امت با والیت گرامے باد

چند نكته دربارة ثبت نام با تأخیر در آزمون 
دكتري سال 1401 

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( مهلت مجدددكتري
جمعه 1400/12/6ثبت نام تا جمعه 1400/10/10

كارشناسي ارشد ناپيوسته
مهلت مجدد

ثبت نام یکشنبه 3 تا 
چهارشنبه 1400/11/6

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا یکشنبه 1400/11/17

چهارشنبه 1401/4/8، پنجشنبه 1401/4/9، 
جمعه 1401/4/10 و شنبه 1401/4/11

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21

به اطالع متقاضیان آزمون ورودي مقطع دکتري نیمه متمرکز 
)Ph.D( سال 1401 براي پذيرش در دوره هاي روزانه، نوبت 
دوم، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و پرديس خودگردان 
مقرر  زمان  در  که  عالي  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها 
به  موفق   )1400/09/12 لغايت   1400/09/01 تاريخ  )از 
سازمان  اين  که  مي رساند  نشده اند  آزمون  اين  در  ثبت نام 
امکانی را فراهم نموده تا  اين دسته از متقاضیان، حداکثر تا 
روز جمعه مورخ 1400/10/10 بتوانند صرفاَ از طريق درگاه 
  www.sanjesh.org:اطالع رساني اين سازمان به نشاني

در خصوص ثبت نام با تأخیر در آزمون مذکور اقدام نمايند.
لذا متقاضیان مي توانند با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام، 
که در درگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دسترس است، 

نسبت به ثبت نام با تأخیر در اين آزمون اقدام نمايند. 
هزينه ثبت نام با تأخیر، حسب مصوبه مورخ 1400/08/19 
هیأت محترم وزيران مبلغ 3/777/000 )سه میلیون و هفتصد 
و هفتاد و هفت هزار( ريال است که به حساب خزانه واريز 
می شود. الزم به توضیح است که هزينه فوق، شامل: مجموع 
 هزينه های ثبت نام در بازه زمانی مقرر به مبلغ 2/085/000 ريال، 
ثبت نام برای متأخرين به مبلغ 1/680/000 ريال و خدمات 

پیام کوتاه به مبلغ 12/000 ريال است.
دکتري  مقطع  ورودي  که آزمون  است  يادآوری  به  الزم 
مورخ  جمعه  روز  در   1401 سال   )Ph.D( نیمه متمرکز 

1400/12/06 برگزار خواهد شد.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

تا روز جمعه 10 دی ماه ادامه دارد:

ثبت نام  با  تأخير درآزمون
دکتري سال 1401

به هنر 

خالصه نویسی 

مجهز شوید!

وضعيت داوطلبان 

گروه آزمایشی علوم 

ریاضی و فنی 

در آزمون سراسری 

1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش 
اطالعات ثبت نامی متقاضيان آزمون 

کارشناسی ارشد سال 1401
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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 طريق پست الکترونیکی 
)ايمیل( ذيل آماده دريافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
دستور  )ع(  بیت  اهل  ما  که  آنچه  به  اگر 
نهي  که  آنچه  از  و  کنید،  عمل  داده ايم، 
ما  شیعیان  از  نمايید،  خودداري  کرده ايم، 

هستید؛ و گرنه، خیر.

]هنگام به خاك سپردن سّيده زنان، فاطمه 
)ص(  اكرم  رسول  به  خطاب  عليهاالسالم 

فرمود:[ 
امانت بازگرديد، و گروگان به صاحبش رسید. 
تیمارخواري،  و  است  اندوه  همیشگي ام  کار 
خدا  آنکه  تا  زنده داري؛  شب  شب هايم  و 
خانه اي را که تو در آن به سر مي بري، برايم 
گزيند )و اين غم که در دل دارم فرو نشیند(.

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند: 
آنان  ياد  از  باالتر  نمازگزاران،  از  خداوند  ياد 
خداوند  که  نمی بینی  مگر  است؛  خداوند  از 
می فرمايد: »مرا ياد کنید تا شما را ياد کنم« 

)اُذکُرونی َمن اَذُکرُکم(.
گروه  آن  برای  سنجش،  سازمان  آنکه  به  عنايت  با 
متمرکز  نیمه  دکتري  ورودي  آزمون  متقاضیان  از 
)Ph.D( سال 1401 که در زمان مقرر )از تاريخ اول 
تا 12 آذر  ماه سال جاری(، موفق به ثبت نام در اين 
آزمون نشده اند، مهلت مجددی فراهم کرده است که با 
»تأخیر« در اين آزمون ثبت نام کنند، به همین خاطر، 
مناسب ديديم که مفاد اين ستون را در شمارة پیِش 
رو، به يادآوري چند نکته دربارة ثبت نام با تأخیر در اين 

آزمون مهم اختصاص دهیم.
این نکات به قرار زیر است:

راهنمای  با مطالعه دفترچه  1- متقاضیان می توانند 
در درگاه  آزمون دکتري سال 1401 که  در  ثبت نام 
است،  دسترس  قابل  سنجش  سازمان  اطالع رسانی 

نسبت به ثبت نام با تأخیر در اين آزمون اقدام کنند.
2- ثبت نام آزمون  ورودي دکتري سال 1401، منحصراً 
اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  و  اينترنتي  صورت  به 

سازمان سنجش انجام مي شود.
3- هر داوطلب بر اساس عالقه صرفاً مي تواند در يک 
کدرشته امتحاني )مطابق ضوابط درج شده دفترچه 
در  و  ثبت نام  آزمون(  در  شرکت  و  ثبت نام  راهنماي 

آزمون مربوط شرکت کند.
4- داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون  ورودي دکتري 
دفترچه  آغاز،  در  که  است  شايسته   ،1401 سال 
پايگاه  در  که  را،  آزمون  اين  در  ثبت نام  راهنماي 
اطالع رساني سازمان سنجش در دسترس همگان قرار 
بودن،  واجد شرايط  در صورت  و  کرده  مطالعه  دارد، 
نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام با تأخیر در اين آزمون 

اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.
مورخ  مصوبه  تأخیر، حسب  با  ثبت نام  هزينه   -5
19 آبان ماه سال جاری هیأت وزيران، مبلغ 3/777/000 
)سه میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار( ريال است 
که به حساب خزانه واريز می شود. الزم به توضیح است 
که هزينه فوق، شامل: مجموع هزينه های ثبت نام در 
ثبت نام  ريال،  مبلغ 2/085/000  به  مقرر  زمانی  بازه 
پیام  ريال و خدمات  به مبلغ 1/680/000  متأخرين 

کوتاه به مبلغ 12/000 ريال است.
6- به داوطلبان پیشنهاد مي شود که برابر دستورالعمل 
درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام اين آزمون، ابتدا 
فرم پیش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه ياد شده 
پیش نويس،  فرم  اساس  بر  و سپس  کرده  تکمیل  را 
سنجش،  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با 

نرم افزاري  برنامه  بندهاي  با  مطابق  را  الزم  اطالعات 
ثبت نام وارد کنند. 

7 - الزم است که داوطلبان، در درج اطالعات ثبت نامي 
صورت  در  زيرا  نمايند؛  مبذول  را  کامل  دقت  خود 
مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در 
اين آزمون، قبولي وي »کان لم يکن« تلقي شده و از 

ادامه تحصیل چنین داوطلبي جلوگیري خواهد شد.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  اساس  بر  ـ   8
دکتري سال 1401، روز جمعه 6 اسفند ماه 1400 

برگزار خواهد شد.
سه شنبه  روز  از  داوطلبان،  که  است  شايسته  ـ   9
3 اسفند ماه تا روز پنج شنبه 5 اسفند ماه 1400، با 
مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش، نسبت 
به تهیه پرينت کارت و راهنماي شرکت در آزمون اقدام 

کنند. 
و  استان  اساس  بر  داوطلبان،  آزمون  محل  ـ   10
شهرستان محل اقامت مندرج در بند 40 تقاضانامه 
آنها تعیین مي شود؛ بنابراين، الزم است که داوطلبان، با 
مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و 
درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه 

ثبت نام، اقدام کنند.
11- الزم است که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه 
ثبت نام، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و کدپي گیري 
16 رقمي، يک نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهیه و 

آن را نزد خود نگهداري کنند.
انتخاب  در  که  مي شود  تأکید  داوطلبان  به   -12
کدرشته  امتحاني و همچنین شهرستان محل حوزه 
امتحاني خود، دقت کافي کنند؛ زيرا پس از دريافت کد 
پي گیري 16 رقمي، به درخواست هاي داوطلبان مبني 

بر اصالح يا جابجايي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- با توجه به مشکالت پیش آمده در آزمون هاي 
قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، 
توصیه مي شود که اين افراد، عالوه بر بررسي اطالعات 
ثبت نامي، حتماً نسبت به بررسی عکس ارسالي دقت 
الزم را به عمل آورند تا اشتباهاً تصوير داوطلب ديگري 
به جاي تصوير آنها ارسال نشود؛ چون در صورت ارسال 
تصوير اشتباه از طرف متقاضي، فرد داوطلب به عنوان 
متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد 

شد.
موفق باشيد 

چند نكته دربارة ثبت نام با تأخير در آزمون دکتري سال 1401 
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امتحانات پایان ترم در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی مجازی است 

مدیــر كل روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت: امتحانــات پایــان 
ــه  ــگاه، ب ــن دانش ــی ای ــی و كارشناس ــع كاردان ــجویان در مقاط ــرم دانش ت

ــود.  ــزار می ش ــازی برگ ــورت مج ص
دکتــر رضــا همدانچــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شناســايی ســويه جديــد کرونــا در 
کشــور و بــر اســاس تصمیــم هیأت رئیســه ايــن دانشــگاه، امتحانــات مقاطــع کاردانی و 
کارشناســی تمامــی واحدهــای دانشــگاه آزاد بــه صــورت مجــازی برگــزار می شــود. 
ــد و  ــجويان کارشناسی ارش ــات دانش ــزاری امتحان ــوه برگ ــوص نح ــزود: در خص وی اف
دکتــری هنــوز تصمیم گیــری نشــده اســت؛ امــا بــه زودی در ايــن زمینــه اطالع رســانی 

خواهــد شــد. 
مديــر کل روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد تأکیــد کــرد کــه امتحانــات دانشــجويان گــروه 
ــه  ــد، ب پزشــکی و آن دســته از دانشــجويانی کــه امتحــان عملــی و آزمايشــگاهی دارن

صــورت حضــوری برگــزار خواهــد شــد.

تا ۱۱ دی ماه تمدید شد:
مهلت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه 

ــت  ــجویان، از مهل ــور دانش ــازمان ام ــل س ــجویان داخ ــور دانش ــاون ام مع
ثبت نــام بيســت و نهميــن و ســی اميــن دوره جشــنواره دانشــجوی نمونــه 

تــا 11 دی مــاه خبــر داد.

دکتــر اردوان ارژنــگ گفــت: بــا توجــه بــه در خواســت دانشــگا ه ها در راســتای 
ــام دانشــجويان بــرای شــرکت در جشــنواره دانشــجويان نمونــه  تمديــد مهلــت ثبت ن
و بــا عنايــت بــه هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده، ايــن مهلــت، تــا پايــان وقــت اداری 

ــد. ــد ش ــاه تمدي ــنبه 11 دی م ــاعت 14:30( روز ش )س
ــی و  ــر انتفاع ــی، غی ــگاه های دولت ــی دانش ــجويان متقاض ــی دانش ــت: تمام وی گف
ــگاه های،  ــن دانش ــاوری و همچنی ــات و فن ــوم، تحقیق ــع وزارت عل ــگاه های تاب پژوهش
ــايت:  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــالمی و فرهنگی ــگاه آزاد اس ــور، دانش پیام ن

ــد. ــدام کنن ــنواره اق ــن جش ــام در اي ــه ثبت ن ــبت ب www.portal.saorg.ir نس
ــالم  ــت اع ــت: مهل ــجويان گف ــور دانش ــازمان ام ــل س ــجويان داخ ــور دانش ــاون ام مع
شــده بــه هیــچ وجــه تمديــد نخواهــد شــد و پــس از بســته شــدن ســامانه ثبت نــام، 

ــد. ــد ش ــی نخواهن ــز ارزياب ــند، نی ــده باش ــی نش ــت نهاي ــه ثب ــت هايی ک درخواس

اعطای وام ازدواج ۲00 ميليون ریالی 
به دانشجویان دانشگاه آزاد

رئيــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی، از اعطــای وام 
ازدواج دانشــجویی 200 ميليــون ریالــی بــه دانشــجویان ایــن دانشــگاه خبر 

داد.
ــون  ــان اينکــه وام ازدواج دانشــجويی 200 میلی ــا بی ــر ســیدهادی ســیدفضلی، ب دکت
ريالــی دانشــگاه آزاد اســالمی بــه دانشــجويان واجــد شــرايط پرداخــت می شــود، گفــت: 
ــی و  ــای رفاه ــی و اجــرای طرح ه ــت اجتماع ــه سیاســت های حماي ــر در ادام ــن ام اي
اعتــالی فرهنــگ حســنه ازدواج بــه عنــوان يکــی از راهبردهــای ســند تحــول و تعالــی 

دانشــگاه آزاد اســالمی اجــرا شــده اســت.
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجويان دانشــگاه آزاد اســالمی ادامــه داد: ايــن صنــدوق، بــه 
منظــور تحقــق ايــن امــر، بــا يکــی از بانک هــای قرض الحســنه، تفاهم نامــه همــکاری 

منعقــد کــرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس ايــن تفاهم نامــه، تســهیالت قرض الحســنه تــا ســقف 
200 میلیــون ريــال بــا نــرخ 2 درصــد و مــدت بازپرداخــت 36 ماهــه بــه دانشــجويان 
شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه آزاد اســالمی کــه تاريــخ ازدواج )عقــد( ايشــان بعــد از 

يکــم مهــر 1400 باشــد، اعطــا می شــود.
دکتــر ســیدفضلی تأکیــد کــرد: اعطــای ايــن وام، هیچ گونــه ارتباطــی بــه تســهیالت 
ازدواج بانــک مرکــزی نــدارد و دانشــجويان، عــالوه بــر امــکان دريافت تســهیالت ازدواج 
از بانــک مرکــزی، می تواننــد از ايــن تســهیالت نیــز بهــره منــد شــوند، و در صورتــی 
کــه زوجیــن هــر دو دانشــجو دانشــگاه آزاد اســالمی باشــند، بــه ازای بــه هــر دانشــجو 

نیــز قابــل پرداخــت اســت.
ــاه دانشــجويان دانشــگاه آزاد اســالمی اظهــار داشــت: تســهیالت  رئیــس صنــدوق رف
مذکــور، صرفــاٌ يــک بــار در طــول دوران تحصیــل بــه دانشــجو اختصــاص می يابــد و 
دانشــجويان متقاضــی ايــن تســهیالت می تواننــد درخواســت خود را در ســامانه ســاجد 

بــه نشــانی: sajed.iau.ir ثبــت کننــد.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش اطالعات ثبت نامی 
متقاضيان آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

آزمـــون  در  کننـــده  ثبت نـــام  متقاضیـــان  اطـــالع  بـــه  بدين وســـیله 
کارشناسي ارشـــد ناپیوســـته ســـال 1401 در تمامـــي دانشـــگاه ها و مؤسســـات 
آمـــوزش عالـــي دولتـــي و غیـــر دولتـــي و همچنیـــن دانشـــگاه آزاد اســـالمي و 
ــه  ــاند کـ ــور مي رسـ ــجويي کشـ ــي- دانشـ ــاد علمـ ــن المپیـ ــت و هفتمیـ بیسـ
ـــخ  ـــرر )از تاري ـــان مق ـــه در زم ـــی ک ـــته از متقاضیان ـــي آن دس ـــات ثبت نام اطالع
ــد، از  ــام نموده انـ ــون ثبت نـ ــن آزمـ ــت 1400/09/27( در ايـ 1400/09/16 لغايـ
ـــورخ 1400/11/06  ـــنبه م ـــت روز چهارش ـــورخ 1400/11/03 لغاي ـــنبه م روز يکش
ـــرار  ـــازمان ق ـــن س ـــاني اي ـــش، روي درگاه اطالع رس ـــاهده و ويراي ـــور مش ـــه منظ ب
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــه در مهل ـــرورت دارد ک ـــان ض ـــت. متقاضی ـــد گرف خواه
و پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام و اصالحـــات مربـــوط 

ــگاه  ــق پايـ ــه از طريـ ــورخ 1400/09/23 کـ ــه مـ ــدرج در اطالعیـ ــه آن )منـ بـ
ــاهده و  ــه مشـ ــبت بـ ــت(، نسـ ــترس اسـ ــازمان در دسـ ــن سـ ــاني ايـ اطالع رسـ
کنتـــرل اطالعـــات ثبت نامـــي خـــود اقـــدام و، در صـــورت تمايـــل، نســـبت بـــه 

ويرايـــش اطالعاتشـــان اقـــدام نماينـــد.
ـــرر  ـــت مق ـــه در مهل ـــی ک ـــا متقاضیان ـــي ب ـــاعدت و همراه ـــور مس ـــه منظ ـــاً ب ضمن
ــده  ــاذ گرديـ ــي اتخـ ــده  اند، ترتیبـ ــون نشـ ــن آزمـ ــام در ايـ ــه ثبت نـ ــق بـ موفـ
ـــد  ـــت 1400/11/06( بتوانن ـــوق )1400/11/03 لغاي ـــي ف ـــازه زمان ـــه در ب ـــت ک اس

نســـبت بـــه ثبت نـــام در آزمـــون يـــاد شـــده اقـــدام نماينـــد.          

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيۀ بسيار مهم  

شرکت تعاونی خدمات آموزشی
بـا توجـه به اسـتفاده غیر قانونی برخی از ناشـران از سـؤاالت آزمون های آزمايشـی سـنجش 
در کتاب هـای خـود و همچنیـن انتشـار و فـروش غیرقانونـی ايـن سـؤاالت در سـايت های 
اينترنتی، فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه اسـتفاده و 
انتشـار سـؤاالت آزمون های آزمايشـی سنجش به هر طريق در نسخة چاپی اين سـؤاالت درج 
گرديـده اسـت، بـار ديگر يادآور می شـود که حق چـاپ، تکثیر و انتشـار سـؤاالت آزمون های 
 آزمايشـی سـنجش به هـر روش )الکترونیکی، اسـتفاده در کانال هـای تلگرام، سـايت ها و ...( 
در هـر مقطـع زمانـی، بـرای تمام اشـخاص حقیقی و حقوقـی )حتی با ذکـر منبع( ممنوع 

اسـت؛ بـه عبـارت ديگر، اسـتفاده از سـؤاالت آزمون های آزمايشـی سـنجش، منحصراً متعلق 
به پديدآورنده آن، يعنی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی کارکنان سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، بوده و اسـتفاده از اين سـؤاالت برای ساير مؤسسات و ناشـران آموزشی به کلی ممنوع 
اسـت و ايـن موضـوع محـدود بـه دورة زمانی خاصی نیسـت. بديهی اسـت که اين شـرکت، 

اقدامـات قانونـی الزم را در مـورد متخلفـان از اين امر به عمل خواهـد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذيـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــريع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وي ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ـــراه  ـــه هم ـــود را ب ـــت خ ـــه و درخواس http://darkhast.sanjesh.org مراجعـــ

ـــب  ـــرای داوطل ـــت، ب ـــت درخواس ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماين ـــتندات الزم ثب مس
ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طري ـــه و کدرهگی ـــماره نام ، ش

داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دريافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طريـــق 
 پیـــام کوتـــاه، بـــه پرتـــال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس:

ــت  ــت درخواسـ ــن وضعیـ ــده و از آخريـ  http://rahgiri.sanjesh.org وارد شـ
ـــوند.                                                                                                                 ـــع ش ـــود مطل خ

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گيری درخواست داوطلبان به روش الكترونيكی
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
تبلیغات  با  افراد و شرکت های سود جو که   با توجه به وجود تعدادی  ... می رساند  و 
اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارک  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
به  سازمان  اين  می نمايند،  افراد  اين  از  توجهی  قابل  مبالغ  اخذ  و  کالهبرداری  به 
اين  معرفی  و  قانونی  برخورد  ضمن  کشور،  در  بین المللی  آزمون های   ناظر  عنوان 
می نمايد: يادآوری  متقاضیان  اطالع  برای  را   ذيل  موارد  قضائی،  مراجع  به  مراکز 

1 -  تنها مدارکی از طريق اين سازمان مورد گواهی و تأيید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی اين سازمان مجوز برگزاری آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمايید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هايی که اين سازمان برگزار می نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در يکی مراکز 
نمايند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعايت قوانین بوده و بايستی از ثبت نام اين افراد 
خودداری نمايند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هويتی سعی در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دريافت 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 اينکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزيرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، اين گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
يادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بايستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعايت شرايط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمینه با افراد يا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمايند برخورد قانونی 

خواهد شد.

با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زياد داوطلبان عزيز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذيرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذيل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرايط کنونی شیوع و همه گیری ويروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اينستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن اين گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذيرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و ساير اطالعات الزم را که از طريق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سايت  طريق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سايت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران به اطالع داوطلبان 
می رساند و اين سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اينستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زير ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ايتا

ب- سنجش و پذيرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذيرش برای سال جاری و سال های آينده در رسانه ها صورت گرفته است. در اين 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزيز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذيرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سايت اطالع رسانی اين سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

اين سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذيرش سال های آتی، اين سازمان در جريان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در اين زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی اين سازمان نیز اطالعاتی در اين خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزيز باشد؛ لذا از داوطلبان عزيز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

اين گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد يا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمايند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
اين  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات يا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طريق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اينترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  يا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمايند.    

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضيحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با 
روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي ، سهميه ها 

و ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسیله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  دوازدهم می رساند 

1400-1401 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزيابی   )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 مقايسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1401؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

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

P  آشنايی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
P  عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛

P  آشنايی با پرسش های چهار گزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
P  ممارست و تمرين در مديريت زمان؛

P  کاهش تدريجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
P  آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

   
   نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع 

ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دريافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمايشی  آزمون های  مجموعة  آموزشی،  مراکز  محترم  مديران  و  دبیران 
در چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو نوبت از 
آزمون های آزمايشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
ارزيابی  با  داوطلبان شرکت کننده درآزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، 
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 نمايند.
و  مرداد  ماه های  در  و  نوبت  دو  در  تابستانه،  آزمون های  تابستانه:  آزمون های 

شهريور 1400 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
علوم ریاضی و فنی،  آزمايشی  گروه  برای سه  فقط  تابستانه،  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

از  که  مرحله ای،  آزمايشی  آزمون های  نوبت  هشت  در  مرحله ای:  آزمون های 
برای  درسی  منابع  می گردد،  برگزار   1400 اسفند  پايان  تا  تحصیلی  سال  ابتدای 
مطالعه داوطلبان به هشت قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های 
به  از منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم  مرحله ای، سؤاالت 
توضیح است که سؤاالت آزمون هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای 
همان مرحله )طبق 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 شده، با اين تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله 

سوم خواهد بود.(
هدف كلی اين آزمون  ها، بررسی و نگاه دقیق  تر به مطالب کتاب  های درسی پاية 
دوازدهم و ارزيابی پیشرفت تحصیـلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در 
پايان  اين میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 5( در نظر گرفته شده است که در 
امتحانات نوبت اول، در تاريخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع  بندی 
مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشريحی نوبت اول برگزارخواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش  آموزان براساس پرسش  های چهارگزينه  ای استاندارد مرتبط 

با مطالب اين نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.   
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1401 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1401، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 
و ويژگی های منحصر به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود و در آزمون جامع نوبت 

اول، تنها دروس پايه دهم و يازدهم، از داوطلبان آزمون گرفته می  شود.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش: )در صورت مهيا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت 

حضوری(

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه(

سال تحصیلی 1401-1400
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کارت ورود بــه جلســه آزمون هــای آزمايشــی ســنجش بــرای کلیــه داوطلبــان 
سراســر کشــور، از روز سه شــنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق ســايت 
 www.sanjeshserv.ir :اينترنتــی شــرکت تعاونی خدمات آموزشــی بــه نشــانی 
توزيــع می گــردد و داوطلبــان، بــا مراجعــه بــه ســايت اينترنتــی فوق الذکــر، 
ــورت  ــد )در ص ــدام می نماين ــه جلســه خــود اق ــت کارت ورود ب ــه پرين نســبت ب

ــوری(. ــورت حض ــه ص ــون ب ــزاری آزم ــرایط برگ ــدن ش ــا ش مهي
کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش 
ــايت  ــق س ــون از طري ــر آزم ــزاری ه ــان روز برگ ــر هم ــم، در بعدازظه دوازده
ــردد.  ــر می گ ــانی: www.sanjeshserv.ir  منتش ــه نش ــرکت ب ــی ش اينترنت
ــای  ــره کل آزمون ه ــبه نم ــه محاس ــاند ک ــوزان می رس ــالع دانش آم ــه اط ــاً ب ضمن
آزمايشــی، بــر اســاس آخريــن مصوبــات و ضوابــط ســازمان ســنجش آموزش کشــور 
انجــام خواهــد شــد. همچنیــن نمــره آزمــون دروس عمومــی و اختصاصــی، هماننــد 
ــب(،  ــه ضراي ــه ب ــا توج ــی )ب ــون عموم ــره آزم ــر اســاس نم ــون سراســری و ب آزم
به عــالوه ســه برابــر نمــره آزمــون اختصاصــی )بــا توجــه بــه ضرايــب( تقســیم  بــر 

ــود. ــبه می ش ــب محاس ــوع کل ضراي مجم

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

بــا توجــه بــه درخواســت دانش آمــوزان، متقاضيانــی كــه كليــه مراحــل 
آزمــون  هــای مرحلــه  ای )8 مرحلــه( و جامــع )4 نوبــت( را بــه صــورت 
ــدی  ــف 20درص ــد از تخفي ــز می توانن ــد ني ــام نماین ــت  ن ــا ثب یکج

ثبت نــام بهره منــد گردنــد.
ــن  ــدرج در آن، اي ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزينه ه ــهريه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تماي ــز، در ص ــوزان عزي ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردي ــز فراه ــکان نی ام
بتواننــد آزمون هــای ســنجِش دوازدهــم را بــه تعــداد موردنیــاز و دلخــواه، انتخــاب 
دانش آمــوز  به عنوان مثــال،  نماينــد؛  ثبت نــام  آزمون هــا  از  يــک  هــر  در  و 
می توانــد متقاضــی ســه نوبــت آزمــون مرحلــه ای و يــک نوبــت آزمــون جامع باشــد.
البتــه، بــا توجــه بــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه 
ــركت  ــت و ش ــری اس ــل دیگ ــک مکم ــر ی ــه ه ــت ك ــی اس آزمون های
ــذا  ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت ــوز را گام ب ــا، دانش آم ــی آنه در تمام
ــای  ــۀ آزمون ه ــز، در كلي ــوزان عزی ــه دانش آم ــود ك ــه می ش توصي

ــد. ــام نماین ــا ثبت ن ــور یکج ــع،  به ط ــه ای و جام مرحل
الزم بــه ذکــر اســت کــه جــدول تکمیلــی مربــوط بــه هزينه هــای ثبت نــام، بــرای 
ــنجِش  ــی س ــای آزمايش ــاب آزمون ه ــه انتخ ــل ب ــه ماي ــی ک ــالع دانش آموزان اط
ــا  ــام آزمون ه ــی ثبت ن ــايت اينترنت ــتند، در س ــی هس ــورت تلفیق ــه ص ــم ب دوازده

ــت. ــده اس (www.sanjeshserv.ir) درج ش
شــايان  ذکــر اســت کــه دانش آمــوزان بــرای اســتفاده از تخفیــف، بهتــر اســت کلیــه 
مراحــل آزمــون )8 مرحله و 4 نوبــت جامع( را خريداری نمايند تــا ضمن برخورداری 
 از تعــداد آزمون هــای آزمايشــی ســنجِش دوازدهــم، از تخفیــف 20 درصــدی

نیز بهره مند شوند.
ــون  ــای آزم ــاب نوبت ه ــس از انتخ ــام و پ ــگام ثبت ن ــه در هن ــد ک ــه فرمايی توج
ــل  ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اينترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام ــوی دانش آم از س

ــد. ــه می نماي ــبه و ارائ ــت را محاس پرداخ

نحوه ثبت نام:
پرداخــت اینترنتــی: دانش آمــوزان عالقه منــد بــه شــرکت در آزمون هــاي 

ــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی  آزمايشــی ســنجش، در سراســر کشــور مي تواننــد، ب
ــه  ــی خدمــات آموزشــی ب ــه ســايت شــرکت تعاون عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه ب
ــام در ايــن آزمون هــا اقــدام و  نشــاني: www.sanjeshserv.ir نســبت بــه ثبت ن

ــد. ــت نماين ــري درياف کدرهگی
ــی کارت  ــد اینترنت ــه خری ــت ک ــر اس ــه ذک ــم: الزم ب ــه مه نكت
ــوز  ــی دانش آم ــام نهای ــان دهنده ثبت ن ــام، نش ــاری ثبت ن اعتب
نبــوده و الزم اســت کــه متقاضيــان، بعــد از خریــد کارت اعتبــاری 
ــام  ــک ثبت ن ــه لين ــز(، ب ــماره رم ــده و ش ــماره پرون ــت ش )دریاف
ــده و  ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ــوده و  ثبت ن ــه نم مراجع

ــد. ــت نماین ــی را دریاف ــری 16 رقم ــد پی گي ک
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی، پ ــوزان گرام دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرايط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ويــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماينــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.

ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هايی کــه مايــل هســتند 
ــه  ــام ب ــوزان خــود ثبت ن ــش آم ــی از دان ــام به صــورت گروه ــراي ســهولت ثبت ن ب
ــز  ــام دبیرســتان ها و مراک ــق دســتورالعمل ثبت ن ــه دقی ــد از مطالع ــد، بع عمل آورن
آموزشــی همــکار، مي تواننــد، در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
ــا شــماره تلفن هــای 88844791  ــی 16:00 ب ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال 8:30 ال

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماينــد.

نکات مهم:
ــز، در  ــع نی ــون جام ــه آزم ــا، ازجمل ــا و مراحــل آزمون ه ــه نوبت ه ــام کلی 1- ثبت ن

ــه انجــام می شــود. ايــن مرحل
2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ايــن شــرکت واريــز می گــردد، منحصــراً 
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام 

ــد. ــت الزم را به عمــل آورن ــا دق ــداد آزمون ه ــی و انتخــاب تع ــام اينترنت ثبت ن

ثبت نام تلفنی:
ــی  ــا، امکان ــروس کرون ــل بحــران وي ــه دلی ــاد شــده ب ــت ايج ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــور  ــر کش ــان سراس ــه داوطلب ــرای کلی ــام ب ــت ن ــا ثب ــت ت ــده اس ــم گردي فراه
ــی  ــتان های متقاض ــی و دبیرس ــز آموزش ــن مراک ــتان ( و همچنی ــران و شهرس )ته
آزمون هــای آزمايشــی ســنجش، در صــورت تمايــل، بــه صــورت تلفنــی بــا شــماره: 

ــد.  ــدام نماين ــا اق ــن آزمون ه ــام در اي ــت ن ــه ثب ــبت ب 88321455-021 نس

ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــام  اینترنت ــوه ثبت ن ــای نح راهنم
ــنجش س

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دريافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طريــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اينترنتــی 

اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــايت ارائه ش ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدي ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمايش آزمون ه
گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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در آزمون سراسری سال 1400،  126هزار و 634 داوطلب گروه آزمايشی علوم رياضی 
و فنی در جلسه حضور داشتند. آمار نحوة پاسخگويی اين عزيزان در آزمون سراسری، 
می تواند اطالعات بسیار مفیدی در اختیار ساير داوطلبان قرار دهد. در اينجا به نکاتی چند، 

که ما به ياری اين آمار می توانیم به آن نکات دست پیدا کنیم، اشاره می کنیم.
پيشی گرفتن از  51 درصد داوطلبان فقط با پاسخ دادن به یک سؤال! 

هر ساله از تعدادی از داوطلبان می شنويم که به دلیل بی عالقگی به برخی از دروس يا 
سخت بودن بعضی از دروس ديگر، يک يا دو درس را  کنار گذاشته اند و می خواهند در 
آزمون سراسری به درس های مورد نظر خود اصاَل پاسخی ندهند. اين در حالی است که 
هر قدر هم که يک درس دشوار باشد يا داوطلب هر قدر هم که در يک درس ضعف داشته 
باشد، باز هم می تواند با برنامه ريزی و مطالعه حساب شده، دست کم به سه يا چهار سؤال 
آن درس پاسخ صحیح بدهد، و همین مقدار پاسخگويی می تواند داوطلب را از خیل قابل 
توجهی از داوطلبان در آن درس پیش بیندازد؛ برای مثال، سال گذشته اگر داوطلبی تنها 
به يک سؤال شیمی درست پاسخ می داد و در ضمن به هیچ يک از سؤال های اين درس 
پاسخ غلط نمی داد، از 51/5 درصد داوطلبان در اين درس پیشی می گرفت! بنابراين، به 
هیچ وجه درسی را )هر چند دشوار( کنار نگذاريد و به ياری دبیر يا افراد آشنا با آن درس، 

مبحث يا مباحثی از همان درس را انتخاب کنید و همان ها را نیز با دقت مطالعه نمايید.
به هيچ وجه تک درس نخوانيد

يکی از اشتباهات رايج داوطلبان آزمون سراسری اين است که برای موفقیت در اين آزمون، 
روی يک درس تأکید می کنند و تصور می کنند که اگر يک درس را عالی پاسخ بدهند، اين 
نکته می تواند ضعف آنها را در ساير درس ها جبران کند؛ اما آمار نحوة پاسخگويی داوطلبان، 
هر ساله اطالعاتی بر خالف اين ديدگاه به ما می دهد؛ برای مثال، با وجود آنکه شیمی 
درس دشواری برای داوطلبان گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی بوده و فقط يک داوطلب 
در اين گروه آزمايشی توانسته است نمره خام 92/4 درصد را در اين درس کسب کند و 
ساير داوطلبان نمره خام کمتر از 90 درصد را در درس ياد شده کسب کرده اند، اما همین 
داوطلب جزو 1000 نفر اول گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی نیست. جالب اينجاست که 
در سال 99 نیز تنها يک داوطلب در درس شیمی،  نمره خام 88/6 درصد را کسب کرده 
بود و ساير داوطلبان هم نمره خام کمتر از 80 درصد را در اين درس کسب کرده  بودند 
و وی نیز نتوانسته بود که جزو 1000 نفر اول کشوری گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی 
باشد؛ پس به هیچ وجه، وقت خود را صرف مطالعة يک درس نکنید و برای هر درس، با 
توجه به ضريب آن در آزمون سراسری و ضعف يا توانايی خود در آن درس، وقت بگذاريد.

بر اساس شانس و اقبال به سؤال ها پاسخ ندهيد
آيا می دانید که در گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی در آزمون سراسری سال 1400، 
تعداد داوطلبانی که در درس زبان خارجی نمره خام منفی کسب کرده اند، 20 هزار و 
103 داوطلب، و تعداد داوطلبانی که در درس رياضی  نمرة منفی کسب کرده اند، 20 هزار 
و 186 داوطلب بوده است؟ )سال گذشته، درس رياضی داوطلبان گروه آزمايشی علوم 
رياضی و فنی به گفته داوطلبان بسیار دشوار بوده است(. اين آمار در درس ادبیات فارسی 
نیز 19 هزار و 976 داوطلب بوده است؛ چرا؟ آيا جز اين است که تعدادی از داوطلبان 
تصور می کنند که در دروس عمومی، می توان بدون داشتن دانش و اطالعات الزم، به 
برخی از سؤال ها پاسخ صحیح داد يا بر اساس تبلیغات برخی از مؤسسه ها، از روش های 
غیر علمی برای پاسخگويی به اين سؤال ها استفاده نمود و به همین دلیل نمرة منفی کسب 
می کنند؟ مطمئن باشید که در آزمون سراسری، نمی توانید بدون داشتن دانش و مهارت 

علمی الزم و همچنین بدون تست زدن و تمرين و ممارست، پاسخگوی سؤال ها باشید، 
و اگر يک سؤال را هم بر اساس شانس و اقبال، درست پاسخ دهید، سؤال های بیشتری را 
غلط پاسخ می دهید و در نهايت نمرة منفی، که بسیار بدتر از پاسخ ندادن به سؤال های يک 

درس و کسب درصد صفر است، به دست خواهید آورد.
كنکور، یک مسابقۀ علمی است و باید در این مسابقه، از دیگران بهتر باشيد

کنکور، يک مسابقة علمی  است و قرار نیست که شما به 100 درصد سؤال های آن پاسخ 
صحیح بدهید )همان طور که هیچ يک از داوطلبان در سه درس ادبیات، رياضی و شیمی، 
به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند(. شما فقط الزم است که نسبت به ساير 
داوطلبان وضعیت بهتری داشته باشید؛ پس به فکر پاسخ دادن به همة سؤال ها نباشید؛ يا 
اگر  نتوانستید به تعدادی از سؤال های يک درس پاسخ دهید، روحیة خود را نبازيد؛ چون 
شايد سؤال های اين درس برای همة داوطلبان دشوار باشد؛ برای مثال، رتبة يک کشوری 
گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی سال 1400 می گويد که وقتی در سر جلسة آزمون، با 
سؤال های سخت رياضی روبرو شدم، نه تنها  مضطرب نشدم، بلکه با آرامش بیشتری به 
سؤال ها پاسخ دادم؛ چون می دانستم که سؤال ها برای همه دشوار است و با وجود آنکه 
نمی توانم به برخی از سؤال ها پاسخ دهم، اما تسلط من به درس رياضی، می تواند نقطه 
قوتم در اين آزمون باشد. در کل، بايد دقت داشته باشید که آزمون سراسری، محل آزمون 

و خطا نیست و نبايد به سؤال ها به طور سرسری پاسخ داد.  
در رتبۀ كشوری سهميه ها اعمال نمی شود

آمار ارائه شده، درصد نمره خام داوطلبان، گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی است و 1000 
نفر اول گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی نیز بدون احتساب سهمیه در آزمون سراسری 

تعیین می شوند.
 یادآوری چند نکته مهم

يادآوری اين نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال يکسان نیست؛ برای مثال، در 
آزمون سراسری  سال 98 در درس فیزيک 19/17 درصد داوطلبان درصد منفی و 27/38 
درصد از داوطلبان نیز درصد صفر را کسب کرده اند )يعنی يا اصاًل به سؤال های اين درس 
پاسخ نداده يا به خاطر تعداد پاسخ های غلطی که داشته اند، درصد آنها صفر شده است(؛ 
اما در آزمون سراسری سال 99، 18/42 درصد داوطلبان درصد منفی و 31/70 درصد آنها 
نیز درصد صفر را در درس فیزيک کسب کرده اند، و در سال 1400 نیز در  همین درس، 
24/71 درصد از داوطلبان، درصد منفی و 31/12 درصد از داوطلبان هم درصد صفر را 

کسب کرده اند. 
آزمون سراسری محاسبه  نیز  در  داوطلب  در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی يک 
می شود )برای فارغ التحصیالن نظام آموزشی جديد )3 – 3 – 6(، که ديپلم خودرا در سال 
1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ التحصیالن 
مشمول نظام آموزشی سالی واحدی يا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق 
تحصیلی ديپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی، با تأثیر مثبت لحاظ می شود(. 
منظور از تأثیر مثبت، اين است که اگر نمرات سوابق تحصیلی باعث افزايش نمره کل 
آزمون داوطلب شود، اعمال می شود، و اگر سوابق تحصیلی باعث کاهش نمره کل آزمون 

داوطلب شود، اعمال نمی شود.
 در جدول  ارائه شده در زير، به غیر از داوطلبانی که در هر درس درصد نمره خام 33- تا 30/1- 
کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده و داوطلبانی که کاًل پاسخ 
نداده يا نمره صفر کسب کرده اند، ساير داوطلبان در گروه های 10 درصدی بررسی شده اند.

وضعيت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
در آزمون سراسری 1400
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نفرات برتر كنکور چه درصدهایی می آورند؟
»اگر يک درس اختصاصی  را 100 درصد بزنید، حتماً رتبة دو رقمی می آوريد.«

 اين جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده ايم؛ افرادی که بر اساس شايعاتی که 
شنیده اند، تصور می کنند که اگر روی يک درس، که نقطة قوت آنهاست، سرمايه گذاری 
تا به 100 درصد سؤال های آن درس پاسخ صحیح بدهند، رتبة  کنند و تالش کنند 

خواهند  کسب  سراسری  آزمون  در  ايده آلی 
کرد؛ در نتیجه، تمام هّم و غّم خود را فقط 
صرف مطالعه و يادگیری يک درس می کنند 
و با اين کار خود، دو آسیب جدی می بینند: از 
يک سو احتمال اينکه بتوانند به 100 درصد 
بدهند،  صحیح  پاسخ  درس  يک  سؤال های 
بسیار کم است، و از سوی ديگر، از درس های 
سطح  در  نمی توانند  و  می مانند  باز  ديگر 
مناسبی به سؤال های ساير دروس پاسخ دهند. 
داوطلبان گروه  به وضعیت  نگاهی  همچنین 
آزمايشی علوم رياضی و فنی سال 1400به ما 
نشان می دهد که  می توان در هر درسی درصد 
100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر )1000 
نفر اول( نشد؛ برای مثال، از 47داوطلب گروه 
آزمايشی علوم رياضی و فنی، که درس معارف 
اسالمی را 100 درصد صحیح پاسخ داده اند، 
تنها 34 داوطلب جزو 1000 نفر اول کشوری 
هستند. همچنین از 4 داوطلبی که در درس 
مهم رياضی، نمره  خام80 درصد به باال کسب 
کرده اند، دو نفر  جزو 1000 نفر اول کشوری 

نیستند!  
درصد  کسب  حتی  که  بگويیم  می خواهیم 
عالی در درسی مثل رياضی، که برای بسیاری 
از داوطلبان گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی، 
نیز درسی دشوار است، نمی تواند عامل کسب 

رتبة بسیار خوب گردد.
در زير، میانگین نمره خام 1000 نفر اول گروه 
آزمايشی  علوم رياضی و فنی در تمامی دروس 
آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در 
هر درس، بیشترين و کمترين درصد نمره خام 
در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته 
باشید که اين آمار برای آزمون سراسری سال 
1400 است و میانگین ذکر شده، در هر سال 

تغییر می کند. 
آنچه مهم است، اين است که میانگین درصد 
دروس  همة  در  برتر،  داوطلبان  خام  نمرات 
آزمون سراسری به طور نسبی يکسان است؛ 
به عبارت ديگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت 
و کسب درصد خوب در همة دروس تالش 

می کنند؛
معدود  کشور،  اول  نفر  هزار  در  میان  البته 
داوطلبانی هم هستند که در يک درس نمره 
احتمال  به  افراد  اين  نکرده اند.  خوبی کسب 
قوی در ساير درس ها نمره بسیار بااليی کسب 
کرده اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس ادبیات درصد منفی را کسب کرده، بی شک، در 
ساير درس های عمومی و اختصاصی نیز، درصد بااليی کسب کرده که توانسته است جزو 

نفرات برتر کشوری گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی باشد. 
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تعداد، ميانگين، كمترین و بيشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني  در آزمون سراسری سال 1400  دارای رتبه كشوری كمتر  از 1000

محدوده نمره خام
زبان عمومیمعارفعربیادبيات

كمترین تعداد
بيشترین ميانگيندرصد

بيشترین ميانگينكمترین درصدتعداددرصد
كمترین تعداددرصد

بيشترین ميانگيندرصد
كمترین تعداددرصد

بيشترین ميانگيندرصد
درصد

                از 33/3- تا 30/1-

                از 30- تا 20/1-

                از 20- تا 10/1-

1,3-1,3-1,3-1        2,6-2,6-2,6-1از 10- تا 0/1-

20,00,00,0    30,00,00,020,00,00,0صفر یا سفيد

35,46,78,0    19,49,49,429,49,49,4از 0/1 تا 9/9

513,415,017,4216,017,418,7114,714,714,71010,714,718,7از 10 تا 19/9

1621,425,329,4820,026,429,400,00,00,01324,026,429,4از 20 تا 29/9

5630,735,438,71430,736,138,7630,735,138,72630,735,438,7از 30 تا 39/9

15140,045,149,44740,045,749,41640,045,849,46240,044,249,4از 40 تا 49/9

20350,754,758,77550,755,358,72552,055,658,76350,754,758,7از 50 تا 59/9

29860,064,669,422260,065,469,412460,065,969,410960,065,469,4از 60 تا 69/9

17270,774,078,728670,775,278,724070,775,478,716070,775,478,7از 70 تا 79/9

8680,083,889,426780,084,589,435280,084,989,428680,085,889,4از 80 تا 89/9

890,791,994,77190,793,396,020290,793,596,016990,793,896,0از 90 تا 99/9

0,00,00,04100,0100,0100,034100,0100,0100,096100,0100,0100,0 100 درصد

1,376,8100,0-2,660,394,710000,072,7100,0100014,780,8100,01000-1000كل

محدوده  نمره خام
شيمیفيزیکریاضی

كمترین تعداد
بيشترین ميانگيندرصد

كمترین تعداددرصد
بيشترین ميانگيندرصد

كمترین تعداددرصد
بيشترین ميانگيندرصد

درصد

            از 33/3- تا 30/1-

            از 30- تا 20/1-

            از 20- تا 10/1-

            از 10- تا 0/1-

10,00,00,0        صفر یا سفيد

35,87,79,6        از 0/1 تا 9/9

1111,416,319,4211,911,911,9611,516,119,1از 10 تا 19/9

15820,226,129,8424,526,729,76220,025,429,6از 20 تا 29/9

32830,335,339,91830,436,339,315130,535,539,1از 30 تا 39/9

31140,044,249,77540,045,949,731840,045,149,6از 40 تا 49/9

13850,053,759,919650,455,259,324650,554,459,1از 50 تا 59/9

4760,263,469,634360,065,469,714360,064,069,6از 60 تا 69/9

570,372,574,321470,474,879,35170,574,079,1از 70 تا 79/9

283,085,387,512080,083,989,71980,082,588,6از 80 تا 89/9

00,00,00,02790,493,797,100,00,00,0از 90 تا 99/9

10000,00,00,01100,0100,0100,000,00,00,0 درصد

100011,440,687,5100011,966,2100,010000,049,388,6كل
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يکی از کارهای بسیار مهمی که شما داوطلبان عزيز در 
طی دورة مطالعه و آمادگی برای کنکور بايد انجام دهید، 
زمان  در  مطالب  خالصه برداری  روش  از  که  است  اين 
می دانید،  شما  همه  که  همان طور  ببريد.  بهره  مطالعه 
و  پیشرفت  میزان  بر  زيادی  بسیار  تأثیر  خالصه برداری، 
يادگیری شما می گذارد و راه يادگیري تان را هموار مي کند. 
با اينکه بیشتر داوطلبان از اهمیت خالصه برداری مطلع 
شیوه های  و  خالصه برداری  روش های  اکثراً  اما  هستند، 
صحیح آن را نمی دانند. به همین دلیل در اين مقاله تصمیم 
داريم تا شما را با خالصه نويسی، اهمیت آن و شیوه های 

صحیح انجام اين کار، بیشتر آشنا کنیم. 
دانش آموزانی که در هنگام مطالعه، تنها به خواندن مطلب 
می پردازند، نسبت به دانش آموزانی که در هنگام مطالعه، 
خالصه برداری می کنند، دارای بازده  کمتری هستند. علت 
اين موضوع آن است که دانش آموز به مرور، عالقه   بروز 
خود را نسبت به مطالبی که می خواند از دست مي دهد 
و نمی تواند به آن توجه کند؛ در نتیجه، مطالب به صورت 
فعاالنه، در ذهن او پردازش نمی شود؛ به طور مثال، شما 
ناگهان متوجه مي شويد که در صفحه  45 کتاب هستید، 
بی آنکه بدانید در همان پنج صفحه  گذشته، چه خوانده ايد؛ 
انگار فقط صفحات را ورق زده ايد؛ پس اگر هنگام مطالعه، 
خالصه نويسی کنید حاصل کارتان مفیدتر از زمانی است که 
صرفاً مطالب را می خوانید؛ زيرا در زمان خالصه نويسی، مغز 
شما، حالت فعال تری دارد و سبب می شود که توجهتان به 
مطالب بیشتر شود و احتمال آنکه مطالب را طوری پردازش 
کنید که معنای مشخصی برايتان داشته باشد، افزايش يابد. 
برای شما داوطلبان عزيز کنکوری، و حتی دانش آموزانی که 
مشغول درس خواندن هستید، خالصه  نويسي به چهار دلیل 
پیشنهاد مي شود: اول اينکه خالصه نويسي هنگام مطالعه، 
در عمیق تر کردن يادگیري و دقیق خوانی، مؤثر است. دوم 
آنکه انجام اين کار، حجم و زمان مرور را کمتر کرده و امکان 
مرورهاي چندين باره را به شکلي سريع تر برای شما فراهم 
مي  کند. سوم آنکه اگر خالصه نويسی به شیوه اي صحیح 
از  مؤثرتری  و  بهتر  کارايی  مرور،  هنگام  به  گیرد،  انجام 
مطلب اصلی خواهید داشت، و چهارم آنکه خالصه نويسی، 
اين امکان را فراهم مي کند تا تمام مطالب و مباحث مرتبط 
با يک موضوع را، که در کتاب درسي، جزوه، کتاب کمک 
آموزشي و هر منبع ديگري پراکنده است، در يک جا جمع 
 آوري کرده و از پراکنده خواني جلوگیري نمايید و در وقت 

خود صرفه جويی  کنید.  

روش هاي مختلف خالصه کردن
مجزا  ابزار  يک  تنها  کنید،  خالصه  نويسي  اينکه  برای   
برای يک  يادداشت است.  الزم داريد، و آن هم دفترچه 
خالصه نويسی خوب، شما بايد تمام خالصه های يک درس 
را در يک دفترچه يادداشت کنید و از خالصه  نويسي در 
برگه هاي پراکنده و بدون صحافي خودداري نمايید؛ زيرا 
و  يافت  خواهد  افزايش  يادداشت ها  حجم  زمان،  گذر  با 
ترتیب آنها به هم خواهد خورد و يافتن و مرتب کردن آنها 
زمان و انرژي زيادي مي طلبد و کاري خسته کننده خواهد 
شد. خالصه نويسي، شامل فنون مختلف يادداشت برداري، 
و  دسته  بندي  جمالت،  زيِر  کشي  خط  حاشیه نويسي، 
عالمت گذاري مي شود که، بسته به شرايط و نوع مطالعه، 
موارد  درس،  يک  برای  حتی  و  بوده  مختلف  می تواند 

متعددی را شامل شود. 

1- عالمت گذاری
بهترين فن مطالعه، درگیر شدن با مطلب يا به اصطالح، 
مطالعه فعال است. عالمت گذاري، سريع ترين روش براي 
نیز  را  مهم  نکات  البته  و  است،  فعال  انجام يک مطالعه 
را مطالعه مي کنید،  مشخص مي کند. زماني که مطلبي 
در جايي که برايتان سؤال باقي مي ماند و مطلب را کامل 
و  کنید  استفاده  )؟(  از عالمت سؤال  نمي  شويد،  متوجه 
کنار آن مطلب عالمت بزنید، و هر جا احساس نموديد که 
مطالب، سؤال خیز بوده و در آن به نکته مهمی اشاره شده 
است عالمت تعجب )!(، و جايي که به يک کلمه يا عبارت 
کلیدي برخورديد، دور آن را خط بکشید، و پاراگراف هاي 
مهم را نیز با عالمت ضربدر )×( مشخص کنید. به طور 
گذاري، سرآغاز  از عالمت   استفاده  مطالعه،  هنگام  کلي، 
خوبي براي مطالعه دقیق و فعال است. دقت داشته باشید 
که در استفاده از عالمت ها و انتخاب جمالتي که خط کشي 
مي  شوند، زياده  روي نکنید؛ چرا که در مطالعه  هاي آتي 

حوصله  تان سر مي رود.

۲- خط کشيدن زیِر مطالب مهم
می رود،  کار  به  در خالصه نويسی  که  از شیوه هايی  يکی 
خط کشیدن زيِر مطالب مهم است. معموالً اين روش در 
میان بیشتر دانش آموزان و داوطلبان، از محبوبیت خاصي 
برخوردار است؛ زيرا هم راحت تر از يادداشت برداری است 
و هم داوطلب احساس می کند که مطالب مهم را بدون 
کمترين تغییری خالصه کرده است. برای خط کشیدن 
يا  مدادها  از خودکارها،  است که  بهتر  زيِر مطالب مهم، 

ماژيک های رنگی استفاده کنید؛ مثاًل زيِر مطلب بسیار مهم 
يا  با رنگ ديگر، و  را  با يک رنگ، مطالب کمتر مهم  را 
مطالب هر فصل يا موضوع را با رنگی خاص خط بکشید. 
انجام اين کار باعث می شود تا هم مطالب، بیشتر در ذهن 
شما باقی بماند و هم در کارتان تنوع بیشتری داشته باشید 

و زود خسته نشويد. 
در خالصه نويسی به روش خط کشیدن زيِر مطالب، بايد 
توجه داشته باشید با وسواس اينکه ممکن است مطلبی 
از قلم بیفتد، زيِر همه مطالب را خط نکشید؛ زيرا در غیر 
اين صورت، حاصل کار، صفحه ای پر از خط در زيِر جمالت 
می شود و موجب يادگیری بیشتر شما هم نمي شود. اگر 
شما در هر صفحه، زيِر مطالب زيادی را خط بکشید، موجب 
کاهش يادگیری شما خواهد شد و نشانه  آن است که اين 
شیوه را جانشین توجه واقعی به مطلب و برگرداندن مطلب 
به زبان خود کرده ايد. چیزی که در اين عمل بايد مّدنظر 
قرار دهید و زيِر آن را خط بکشید، اطالعات مهم، مانند 
جمله های  و  اساسی  تعريف های  کلی،  نتیجه گیری های 
اصلی، که وظیفه  آنها توضیح و تشريح نکات است، جمالت 
کلیدی، نکات تستی و ... است؛ بدون اينکه به انديشه  اصلی 

مطلب خدشه ای وارد آيد.

3- حاشيه نویسي 
يکی از کارهای مهمی که در خالصه نويسی می توانید انجام 
دهید، اين است که حاشیه نويسی کنید. حاشیه نويسی، با 
هدف انتقال مجموعه اي از مطالب مهم و خالصه شده از 
است که شما مطالعه کرده ايد. در حاشیه نويسی،  متنی 
می توانید کلیدي  ترين جمله هر پاراگراف را استخراج کرده 
و آن را به زبان خودتان در حاشیه کتاب يا جزوه خود 
يادداشت کنید. برای انجام اين کار، در پايان هر پاراگراف 
از خودتان بپرسید که اين پاراگراف قصد داشت چه مطلبي 
را به من بیاموزد، و آن را در يک جمله و با زبان خودتان، 
به  نمايید؛  يادداشت  و  کرده  بیان  کتابي،  صورت  به  نه 
عالوه، مي توانید سؤال، انتقاد يا هر مطلب ديگري را، که 
مربوط به همان موضوع باشد و در جاي ديگري خوانده ايد، 
حاشیه نويسي کنید. اين فرآيند به تمرکز فکر، دقت، حفظ 

و يادگیري بهتر شما کمک مي کند.

4- دسته بندی
از روش هاي مهم خالصه  نويسي، دسته بندي  ديگر  يکي 
تاريخ  مانند  مباحثي  براي  روش،  اين  از  استفاده  است. 
ادبیات يا احاديث درس دين  و زندگي، که شامل دسته  ها 

به هرن خالصه نویسے مجهز شويد!
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و طبقه  بندي  هاي مختلف هستند، بسیار مفید است. روش 
که  را  مختلفي  مطالب  که  است  اين صورت  به  نیز  کار 
بتوان در يک دسته قرار داد، يک جا مي نويسیم و آنها را 
دسته  بندي مي کنیم؛ به عنوان مثال، در اين روش مي شود 
شاعران را بر حسب قرن، يا احاديث را بر اساس اشخاص، 

دسته  بندي نمود.

5- یادداشت  برداري 
است  يادداشت  برداري  خالصه  نويسي،  نوع  اصلي  ترين 
طوالنی  يادگیری  به  مؤثری  بسیار  کمک  می تواند  که 
نمايد.  شما  وقت  در  صرفه جويی  طور  همین  و  مدت 
کلیدي  ترين  برداشت  از  است  عبارت  يادداشت برداری، 
به  مفاهیم هر مطلب و ثبت آن در دفترچه اي جداگانه 
کارايي داشته  آتي شما  شیوه اي خاص که در مرورهاي 
باشد. هر برگه يادداشت  برداري شده، بايد داراي دو ويژگي 
مهم باشد: اول اينکه بايد خالصه و کلیدي باشد؛ يعني آنچه 
را که يادداشت مي کنید، بايد حجمي بسیار کمتر از آنچه 
که در متن اصلي موجود است، داشته باشد. دومین ويژگي 
يادداشت  برداري، تداعي گر بودن يادداشت  هاست؛ يعني بايد 
بتواند همه آنچه را که پاراگراف و متن قصد انتقال آن را 
داشته است، به شما انتقال داده و يادآوري  نمايد؛ به بیان 

ساده، يادداشت  ها بايد مفید، اما مختصر باشند.
ممکن است که در ابتدا، شما در به کار گیري هر يک از 
اين روش های خالصه نويسی، با مشکل مواجه شويد، اما 
اگر بخواهید و اراده کنید که مطالعه خوبی برای کنکور 
داشته باشید، قطعاً می توانید به تدريج، مطالب را به بهترين 
شکل ممکن خالصه برداری کنید. حتماً به خاطر داشته 
باشید که يک مطلب، بسته به اهمیت و تستی بودن آن، 
می تواند به همه اشکال يا يک شکل، خالصه نويسی شود. 
در خالصه نويسی، نکات زير را بايد رعايت کنید تا در وقت 
خود صرفه جويی کرده و از زحمت خودتان هم بهترين 

نتیجه را بگیريد:
هنگام  به  يادداشت ها  کردن  کارا  راه های  از  يکی   -1
است.  اضافی  کلمات  نگرفتن  کار  به  مهم،  کلمات  ثبت 
و  کمتر  کلمات  با  اطالعاتی  قدر  هر  خالصه نويسی،  در 
است؛  باالتر  آن  کارآيی  شود،  نقل  کوتاه تر  عبارت های 
چند  در  را  زيادی  نسبتاً  اطالعات  که  هنگامی  بنابراين، 
کارايي  داراي  ما  يادداشت های  می کنیم،  خالصه  کلمه 
باشد  اين  هدفتان  بايد  يادداشت ها  در  هستند.  خوبي 
که حتی االمکان مطالب مختلف را، که برگرفته از درس 
معلم، کتاب و جزوه هستند، در جمله های کوتاه و مفید 
بگنجانید. انجام اين کار سبب می شود که توجه شما صرفاً 
به اطالعات مهم متمرکز شود. بايد از اين گونه جمله ها، 

يعنی از جمله هايی که کلی ترين و محوری ترين اطالعات را 
در بر دارند، يادداشت برداريد، و به جمله هايی که از لحاظ 
اطالعات جزئی ترند،  و حاوی  اهمیت ساختاری، ضعیف 

توجه چنداني نکنید. 
مورد  موضوع  کلیات  بايد  ابتدا  خالصه نويسی،  در   -2  
درختی  نمودار  صورت  به  موضوعات  و  گیرد  قرار  توجه 
رسم شود و سپس به جزئیات پرداخته شود. همچنین در 
خالصه نويسی، بايد دقت کرد که معموالً ايده و نکته  اصلی 
در دو جمله  اول پاراگراف بیان شود و بقیه  پاراگراف، شامل 
اين موضوع بدان معنی  اما  باشد؛  اين مطلب  توضیحات 
نیست که بقیه  متن، مهم نیست؛ بلکه در ادامه  متن بايد 
به کلمات کلیدی مانند: »نخستین«، »مهم ترين عامل«، 
»بیشترين تأثیر«، »نکته  اساسی«، »در نتیجه« و ايجابي 

بودن يا نبودن افعال نیز توجه کرد.
3- يکی از کارهايی که می توانید در خالصه نويسی انجام 
دهید، اين است که طرز ارتباط موضوعات اصلی و فرعی 
را به کمک نمودار درختی نمايش دهید تا به درک بهتر 

مطالب کمک کند. 
4- در هنگام مطالعه  مباحث درسی، ابتدا به کشیدن خط 
در زيِر مطالب اصلی، مهم و با اهمیت بپردازيد و سپس 
خالصه نويسی کنید؛ زيرا انجام دو فعالیت مجزا )يادگیری 
و خالصه نويسی در يک زمان واحد( باعث ايجاد اخالل و 

عدم تمرکز در انجام هر دو عمل می شود. 
مباحث  خالصه   شامل  چنانچه  شما،  خالصه نويسی   -5
درسی، نکات مهم در کتاب درسی و جزوات يا تست های 
غلط و »نزده«  شما در آزمون ها و مجموعه های تست  باشد، 
دارای ارزش درسی بااليي خواهد بود، و الزاماً نبايد فقط از 

داخل کتاب يا جزوه  شما جمع آوری شود.
که  شده،  خالصه نويسی  مطالب  مطالعه   هنگام  اگر   -6
حاوی خطوط اصلی و پیامدهای مهم است، به کم اهمیتی 
مطالبی پي ببريم که در زمان خالصه نويسی، مهم جلوه 
کرده اند يا به علت گذشت زمان و مرور مطلب، اهمیت اولیه 

را ندارند، اين نکات را بايد حذف کنیم. 
متن  با  مناسب  انتخاب سبک  به  7- در خالصه نويسی، 
خالصه شده، رعايت يکنواختی افعال از لحاظ زمان، حجم 
مطالب و عدم تصرف در پیام ها و محتوای متن اصلی، توجه 
کنید. در درس های فرمولی و قاعده دار، مانند: درس های 
شاخه  رياضیات، فیزيک، شیمی، منطق، گرامر انگلیسی، 
قواعد عربی، دستور زبان فارسی و آيین نگارش، اقتصاد، 
آرايه های ادبی و ...، خالصه اين درس ها از طريق يادداشت 
فرمول ها و قواعد، رسم نمودارهای الزم و طبقه بندی دقیق 
اجزای هر مبحث فراهم می آيد و الزم است که براي تسلط 
و يادآوری در مرور مباحث خالصه نويسی شده، برای هر 

مورد مثالی آورده شود. 
8- چون اغلب قواعد، گاهی با موارد استثنايی و تبصره ها 
نقض می شود، اين نکات خالف قاعده نیز بايد يادداشت 
و آموخته شود؛ در واقع، اهمیت استثناها از قواعد خیلی 
بیشتر است و عموماً، سؤاالت مهم و اساسی کنکور نیز 
درس های  در  می شود.  استخراج  مطالب  همین  میان  از 
که  است  نکته ضروری  اين  به  توجه  رياضیات،  هم گروه 
توانايی حل مسائل، با توانايی تست زنی خیلی تفاوت دارد، 
و مورد دوم، در مقايسه با مورد پیشین، بسیار دشوارتر و 

مستلزم تمرين و تکرار فراوان تر است. 
9- در خالصه نويسی درس های تشريحی و حفظ  کردنی، 
ادبیات،  تاريخ  جغرافیا،  تاريخ،  اسالمي،  معارف  قبیل:  از 
فلسفه،  روان شناسی،  اجتماعی،  علوم  جامعه شناسی، 
زيست شناسی، زمین شناسی، ادبیات، شیمی )بخش های 
يا گفتار را  بايد کل هر فصل   ،... تعريفی و تشريحی( و 
برجسته  شکلی  به  را  مهم  و  اساسی  مطالب  و  بخوانید 
مشخص سازيد و آن گاه نکات مشخص شده را در يک دفتر 

جداگانه يادداشت کنید.
در  يادداشت برداری،  و  جمله ها  زيِر  کشیدن  خط   -10
با  مقايسه  در  و خالصه نويسی،  تنها،  خواندن  با  مقايسه 
خط کشی، مؤثرتر است؛ پس بايد به هنر خالصه نويسی 
مجهز بود تا از زمان و نیز از امکانات، بیشترين استفاده 

را کرد. 
11- برخی از داوطلبان گمان می کنند که خالصه نويسی، 
نسبت  و  می شود  آنها  مطالعاتی  وقت  رفتن  هدر  باعث 
کمتری  سود  می کنند،  صرف  آن  برای  که  وقتی  به 
مزايای  از  برعکس است.  اين موضوع  دارد؛ در حالی که 
شده  يادداشت های خالصه  از  بهره گیری  خالصه نويسی، 
در مدت زمان کوتاه و صرفه جويی در زمان، تسهیل در 
برخورداری از محتويات مهم کتب و جزوات در حجم کم، 
به در  برای مطالعه، کمک  انگیزه در دانش آموزان  ايجاد 
خاطر سپردن مطالب و از ياد نرفتن آنها و کمک به تمرکز 

فکر هنگام خواندن کتاب و جزوه است. 
12- تاريخ يادداشت  برداري تان را در گوشه برگه يادداشت 
نمايید تا در زمان  هاي خاص مرور کردن، سر درگم نشويد. 
خود،  برنامه ريزی  در  که  باشید  داشته  خاطر  به   -13
زمان هايی را بايد به مرور کردن اختصاص دهید و در اين 
زمان های مرور کردن، به جای مطالعه دوباره کتاب يا جزوه، 

فقط خالصه هايی را که از آتها برداشته ايد، مطالعه کنید. 
14- در هر بار مرور خالصه ها، نسبت به مرورهای قبل، 
ياد  کامل  طور  به  که  را  خالصه ها  از  بخشی  می توانید 

گرفته ايد، حذف کنید تا در وقتتان صرفه جويی شود.
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طـی سـال های اخیر و بر اسـاس مصوبـات مراجع قانونـی مربوطه، سـوابق تحصیلی، 
و  دانشـگاه ها  سراسـری  آزمـون  داوطلبـان  سرنوشـت  در  تعیین کننـده ای  نقـش 
مؤسسـات آمـوزش عالـی ايفا نموده اسـت؛ لذا شـرکت تعاونـی خدمات آموزشـی، با 
اسـتفاده از بیـش از دو دهـه تجربـه در طراحـی و برگـزاری آزمون های آزمايشـی به 
منظـور آمادگـی دانش آمـوزان دوره متوسـطه، بـرای سـال تحصیلـی 1400- 1401 
اقـدام بـه طراحـی آزمون هـای تابسـتانه، مرحله ای و جامـع بـرای دانش آمـوزان پايه 
يازدهـم )دوره متوسـطه( نمـوده اسـت. ايـن آزمون هـا، بـا ماهیتـی جديـد ازنظـر 
محتـوا، بودجه بنـدی و اجـرا، گامـی مهـم در جهـت پاسـخگويی بـه نیـاز موجـود 
در ايـن زمینـه اسـت کـه امیـد اسـت مـورد توجـه دانش آمـوزان عزيز سـال يازدهم 
متوسـطه و همچنین مشـاوران و دسـت اندرکاران دبیرسـتان های دوره دوم متوسطه 

قـرار گیرد.

یازدهـم دارای ویژگی هـای زیـر   ِ آزمون هـای آزمایشـی سـنجش 
: ست ا

P ارائـه سـؤاالت مفهومـی تسـتی کـه، ضمـن آمـاده نمـودن دانش آمـوزان بـرای 
شـرکت در امتحانـات نوبـت اول و پايانـی نوبـت دوم پايه يازدهـم، زمینـه آشـنايی 
و مهـارت ايـن عزيـزان را بـرای پاسـخگويی به سـؤاالت آزمون سراسـری سـال بعد، 

بـرای دانش آمـوز فراهـم می نمايـد؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائـه کارنامـه تحلیلـی پیشـرفت تحصیلی در هر آزمون و مقايسـه بـا آزمون های 
؛ قبل

P ارائـه گزارش هـای تحلیلـی، مقايسـه ای و مديريتـی بـرای دبیرسـتان هايی کـه 
شـرکت  آزمون هـا  ايـن  در  گروهـی  به صـورت  را  پايه يازدهم خـود  دانش آمـوزان 

می دهنـد؛
P ارائـه نتیجـه نمرات آزمون به شـرکت کنندگان، بالفاصله پـس از پايان هر آزمون.  

  
   نحـوه زمان بنـدی آزمون هـا بـه شـرح جـدول زیـر اسـت. ضمنًا 

زمـان شـروع ثبت نـام از روز شـنبه مـورخ  1400/04/۲6 اسـت:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
ايـن آزمون هـا در 3 فـاز کلی»تابسـتانه، مرحلـه ای و جامـع« و در 12 نوبـت برگـزار 

می شوند.
فـاز اول، آزمون هـای تابسـتانه اسـت که در دو نوبـت و در مـاه  هـای مـرداد و 
شـهريور 1400 برگـزار خواهنـد شـد. هدف اصلـی آزمون هـای تابسـتانه، بررسـی و 

مـرور کلـی مطالـب کتاب هـای درسـی پايـة دهـم خواهـد بـود.
توجـه: آزمون هـای تابسـتانه، فقـط بـرای سـه گروه آزمايشـی علـوم ریاضی و 

فنـی، علوم تجربـی و علوم انسـانی برگـزار خواهد شـد.
فـاز دوم، آزمون های مرحله ای اسـت که در هشـت نوبت از ابتدای سـال تحصیلی 
اسـاس  بـر  برگـزار خواهنـد شـد. آزمون های مرحلـه ای،  اسـفند 1400  پايـان  تـا 
تقسـیم بندی منابـع درسـی برگـزار می شـود؛ به طوری کـه در هـر مرحلـه از آزمـون، 
طبـق تقسـیم بندي هاي انجام شـده، از داوطلبـان امتحـان بـه عمـل می آيـد؛ عـالوه 
بـر ايـن، در آزمـون هر مرحله، از قسـمت يـا قسـمت های مربوط به مراحـل قبل نیز 
امتحـان گرفتـه می شـود؛ لیکـن در هر مرحله، سـؤاالت امتحانـي، با تأکیـد بر منابع 
مربـوط بـه همـان مرحلـه طراحـي می شـود )بـراي مثـال، در مرحله سـوم آزمون، 
قسـمت هاي مربـوط بـه آزمـون اول و دوم هـم منظور شـده اسـت؛ با ايـن تأکید که 

بیشـتر سـؤاالت از قسمت سـوم خواهد بـود(.
هـدف کلـی ايـن آزمون هـا، بررسـی و نـگاه دقیق تـر بـه مطالـب کتاب هـای درسـی 
پايـة يازدهـم و ارزيابـی پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان در طـول سـال تحصیلـی 
اسـت؛ در ايـن میـان، آزمـون ويـژه ای )آزمـون مرحلـة 5( نیـز در نظـر گرفته  شـده 
اسـت کـه در پايـان امتحانات نوبت اول، در تاريخ 1400/10/24 برگزار خواهد شـد و 
هـدف آن، جمع بنـدی مطالـب نوبت اول اسـت که پـس از امتحانات تشـريحی نوبت 
اول برگـزار خواهـد شـد و طبـق آن، آمادگـی دانش آمـوزان بـر اسـاس پرسـش های 
چهارگزينـه ای اسـتاندارد مرتبـط بـا مطالـب ايـن نوبـت تحصیلـی مورد سـنجش و 

ارزيابی قـرار خواهـد گرفت.
فـاز سـوم، آزمون های جامـع بـوده کـه در دو نوبـت در مـاه  هـای فرورديـن و 
ارديبهشـت برگـزار خواهـد شـد. هدف ايـن آزمون هـا، آشـنايی کامـل دانش آموزان 
بـا پرسـش های چهارگزينـه ای همسـو و مرتبـط با سـؤاالت امتحانات خـرداد 1401 

ست. ا
جامـع،  آزمـون  همچنیـن  و  مرحلـه ای  آزمون هـای  از  هريـک  برگـزاری  از  پـس 
کارنامـه ای بـا اطالعـات بسـیار مفیـد و ارزنـده شـامل نمـره خـام دروس، میانگیـن 
نمـرات خـام نفـرات برتـر، رتبـه در هـر درس و رتبـه کل در مقايسـه بـا داوطلبـان 
شـهر، اسـتان و کشـور و نمـره کل عمومـی و اختصاصـی در زيرگروه هـای آزمايشـی 
در اختیـار داوطلبـان قـرار می گیـرد تـا داوطلبان بر اسـاس اطالعات منـدرج در اين 
کارنامه هـا از میـزان آمادگـی خـود در هـر مرحله از آزمـون آگاهی يافته و نسـبت به 
رفـع نقـاط ضعـف خـود تـا برگـزاری آزمون مرحلـه بعـد اقـدام نماينـد، و در نهايت 
نیـز بـا شـرکت در آزمون هـا آمادگـی الزم را برای شـرکت در امتحانـات پايانی نوبت 

دوم )سـال 1401( کسـب  نماينـد.

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره:

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه(

 سال تحصيلی 1401-1400



15 6 دی ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 39

زمـان و نحـوه توزیـع اینترنتـی کارت ورود بـه جلسـه و کارنامـه 
آزمون هـاي آزمایشـی سـنجش: )در صـورت مهيـا شـدن شـرایط 

برگـزاری آزمـون بـه صـورت حضـوری(.
کارت ورود بـه جلسـه آزمون هـای آزمايشـی سـنجش بـرای کلیـه داوطلبـان 
سراسـر کشـور، از روز سه شـنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق سـايت 
 www.sanjeshserv.ir :اينترنتـی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی بـه نشـانی
توزيـع می گـردد و داوطلبـان بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـی فوق الذکر، نسـبت به 
پرينـت کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام می نماينـد )در صـورت مهيـا شـدن 

شـرایط برگـزاری آزمون بـه صـورت حضوری(.
کارنامـه نتایج هـر نوبـت از آزمون های آزمايشـی سـنجِش يازدهـم، در بعدازظهر 
همـان روز برگـزاری هـر آزمـون، از طريـق سـايت اينترنتی شـرکت تعاونـی خدمات 
آموزشـی بـه نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشـر می گـردد. ضمنـاً به اطالع 
دانش آمـوزان می رسـاند کـه محاسـبه نمـره کل آزمون هـای آزمايشـی، بـر اسـاس 
آخريـن مصوبـات و ضوابـط سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور انجـام خواهـد شـد. 
همچنیـن نمـره آزمـون دروس عمومـی و اختصاصـی، هماننـد آزمون سراسـری و بر 
اسـاس نمـره آزمـون عمومـی )بـا توجه بـه ضرايب( به عـالوه سـه برابر نمـره آزمون 
اختصاصـی )بـا توجـه به ضرايب( تقسـیم  بـر مجموع کل ضرايب محاسـبه می شـود، 
کـه ايـن امـر می توانـد تجربـه مناسـبی بـرای دانش آمـوز در ارتبـاط بـا شـرکت در 

آزمون سراسـری سـال بعد باشـد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

بـا توجـه بـه درخواسـت دانش آمـوزان، متقاضيانـی كـه كليـه مراحـل 
آزمـون  هـای مرحـل ه ای )8 مرحله( و جامـع )2 نوبت( را بـه صورت یکجا 
ثبـت  نـام نمایند نيـز می تواننـد از تخفيف 20درصـدی ثبت نـام بهره مند 

گردند.
بـا توجـه به جدول شـهريه فـوق و هزينه های ثبت نام منـدرج در آن، ايـن امکان نیز 
فراهـم گرديـده اسـت تـا دانش آمـوزان عزيز، در صـورت تمايـل، بتواننـد آزمون های 
سـنجِش يازدهـم را بـه تعـداد موردنیاز و دلخـواه، انتخـاب و در هر يـک از آزمون ها 
ثبت نـام نماينـد؛ بـه  عنـوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضـی سـه نوبـت آزمون 

مرحلـه ای و يک نوبـت آزمون جامع باشـد.
البتـه، بـا توجـه بـه اینکـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش، مجموعـه 
آزمون هایـی اسـت كه هـر یک مکمـل دیگری اسـت و شـركت در تمامی 
آنهـا، دانش آمـوز را گام  بـه  گام آماده تـر می نمایـد، لـذا توصيه می شـود 
كـه دانش آمـوزان عزیـز، در كليـۀ آزمون های مرحلـه ای و جامـع،  به  طور 

نمایند. ثبت نـام  یکجـا 
ثبت نـام،  هزينه هـای  بـه  مربـوط  تکمیلـی  کـه جـدول  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
بـرای دانـش آموزانـی کـه مايـل بـه انتخـاب آزمون های آزمايشـی سـنجِش 
يازدهـم به صـورت تلفیقـی هسـتند، در سـايت اينترنتـی ثبت نـام آزمون هـا: 

www.sanjeshserv.ir درج شـده است.
شـايان ذکر اسـت کـه دانش آمـوزان بـرای اسـتفاده از تخفیـف، بهتـر اسـت کلیـه 
مراحـل آزمـون )8 مرحله و 2 نوبـت جامع( را خريداری نمايند تـا ضمن برخورداری 
از تعـداد آزمون هـای آزمايشـی سـنجِش يازدهـم، از تخفيـف 20 درصـدی نیـز 

بهره منـد شـوند.
توجـه شـود کـه در هنـگام ثبت نـام و پـس از انتخـاب نوبت هـای آزمـون از سـوی 
را  پرداخـت  قابـل  وجـه  خـودکار،  به طـور  اينترنتـی  ثبت نـام  برنامـه  دانش آمـوز، 

محاسـبه و ارائـه می نمايـد.

نحوه ثبت نام:
پرداخـت اینترنتـی: دانش آمـوزان عالقه منـد بـه شـرکت در آزمون هاي آزمايشـی 
سـنجش در سراسـر کشـور مي توانند با اسـتفاده از کارت های بانکی عضو شـبکه شتاب 
 www.sanjeshserv.ir :و مراجعه به سـايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشـاني

نسـبت بـه ثبت نـام در ايـن آزمون ها اقـدام و کدرهگیـري دريافـت نمايند.
نكتـه مهـم: الزم به ذکر اسـت کـه خریـد اینترنتـی کارت اعتباری 
الزم  و  نبـوده  دانش آمـوز  نهایـی  ثبت نـام  نشـان دهنده  ثبت نـام، 
اسـت که متقاضيـان، بعـد از خریـد کارت اعتباری )دریافت شـماره 
پرونـده و شـماره رمز(، به لينـک ثبت نـام مراجعه نمـوده و  ثبت نام 
خـود را نهایی و شـماره پرونده و کـد پی گيری 16 رقمـی را دریافت 

. یند نما
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچه راهنمـای ثبت نـام، در صورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرايط و ضوابـط ثبت نـام، می تواننـد بـا خـط 
ويـژه 42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصل نمايند. سـاعات تمـاس: صبح 

8:30 الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.

ثبت نـام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هايی کـه مايل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام بـه  صـورت گروهـی از دانـش آمـوزان خود ثبت نـام بـه عمل آورند، 
بعـد از مطالعـه دقیـق دسـتورالعمل ثبت نـام دبیرسـتان ها و مراکز آموزشـی همکار، 
مي تواننـد، در صـورت داشـتن هرگونه سـؤال، در سـاعات: صبح 8:30 الـی 12:30 و 
عصـر 13:30 الـی 16:00 با شـماره تلفن های 88844791 الـی 88844793 تماس 

حاصـل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نـام کلیـه نوبت هـا و مراحـل آزمون هـا، از جملـه آزمـون جامـع نیـز، در اين 

مرحلـه انجام می شـود.
2- وجوهـی کـه بـه اشـتباه بـه حسـاب اين شـرکت واريـز می گـردد، منحصـراً پس 
از طـی مراحـل اداری مربوطـه قابـل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبـان بايـد در هنـگام 

ثبت نـام اينترنتـی و انتخـاب تعـداد آزمون هـا دقـت الزم را بـه  عمـل آورنـد.

ثبت نام تلفنی:
بـا توجـه بـه وضعیـت ايجـاد شـده بـه دلیـل بحـران ويـروس کرونـا، امکانـی فراهم 
گرديده اسـت تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسـر کشـور )تهران و شهرسـتان ( و 
همچنیـن مراکز آموزشـی و دبیرسـتان های متقاضی آزمون های آزمايشـی سـنجش، 
در صـورت تمايـل، بـه صورت تلفنی بـا شـماره 88321455-021 نیز انجام شـود و 
داوطلبـان بتواننـد بـا اسـتفاده از ايـن روش هم نسـبت به ثبت نـام در ايـن آزمون ها 

اقـدام نمايند. 

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

گام اول: پرداخـت مبلـغ ثبت نـام و دريافت شـماره پرونده و رمز عبـور )پرداخت از 
طريـق کارت هـاي بانکي عضو شـبکه شـتاب و به  صورت اينترنتی اسـت(.

ثبت نـام  لینـک  اسـت:  ارائـه  شـده  )در سـايت  ثبت نـام  فـرم  تکمیـل  گام دوم: 
جديـد(. ثبت نـام  سـنجش/  آزمايشـی  آزمون هـای 

گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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