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بر متام عاملیان تهنیت باد

دوران جمع بندی در راه است ! 

از فردا آغاز می شود :

ثبت نام آزمون كارشناسي  ارشد 

فراگير پيام نورسال1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

 آزمون زبان انگليسي پيشرفته 

توليمو دوره های 179 تا 189

روز جمعه ششم اسفند ماه :

آزمون دكتري سال 1401 با  تد ابير ويژه كرونايي برگزار شد
رياضيات ؛ 

حجيم و پُر از

 مباحث متنوع !

اگر می خواهيد امسال 

در آزمون سراسری موفق شويد :

از قاتل زمان خود

 فاصله بگيريد !

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

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامنام آزمون

مهلت ثبت نام به پايان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 

و جمعه 1401/2/30

مهلت ثبت نام به پايان رسيد.سراسري
چهارشنبه 8، پنجشنبه 9، 

جمعه 10 و شنبه 1401/4/11

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
يکشنبه 3/29 تا 

يکشنبه 1401/4/5
جمعه 1401/6/4

كاردانی نظام جديد )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 14 تا 
سه شنبه 1401/4/21

جمعه 1401/6/4
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
یاری رساندن به ستمدیده و امر به معروف و 

نهی از منکر، جهاد در راه خداست.

تا  برانگیخت  راستی  به  را  )ص(  محمد  پس، 
به  و  آَرد،  برون  بتان  پرستش  از  را  بندگانش 
عبادت او وادارد، و از پیروی شیطان برهانَد، و 
به اطاعت خدا کشانَد؛ با قرآنی که معنی آن را 

آشکار نمود، و اساسش را استوار فرمود.

حضرت امام حسين )ع( فرمودند:
خدا می داند که من نماز، تالوت قرآن، دعا و 

استغفار فراوان را برای او دوست دارم.

همواره  تحصیلی،  برنامه ریزان  و  آموزشی  مشاوران 
سراسری  آزمون های  داوطلبان  به  نوروز،  ایام  در 
توصیه می کنند که مطالب خوانده شده را یک بار 
انجام  با  بخوانند.  دوباره  را  آنها  و  کنند  مرور  دیگر 
بازخوانی  را  و کلیدی درس ها  نکات مهم  کار،  این 
می کنید و نقاط قوت و ضعیف خودتان را شناسایی 
و برطرف می کنید. جمع بندی و مرور را زمانی آغاز 
کنید که مطالب خواندنی و مطالعه همه دروس را به 
طور کامل به پایان رسانده باشید؛ زیرا، وقتی که به 
جمع بندی می پردازید، دیگر فرصتی برای خواندن 

مطالب جدید باقی نمانده است.
شما  شده،  خوانده  مطالب  جمع بندی  حین  در 
کنید  مدیریت  را  خود  زمان  می توانید  خوبی  به 
اختصاص  بخش هایی  به  را  مرور  وقت  بیشترین  و 
دهید که آنها را خوب یاد نگرفته اید و در آن مباحث 
ضعیف هستید. جمع بندی و مرور، فرصت مناسبی 
پس  می کند؛  فراهم  شما  تست زنی  و  تمرین  برای 
سعی کنید از مباحثی که در آن مباحث، ضعیف تر 
آنها  بر  تا  کنید  طرح  بیشتری  سؤاالت  هستید، 

مسلط شوید و مطالب را کاماًل به خاطر بسپارید.
آغاز  را  جمع بندی  زمانی  چه  اینکه  خصوص  در 
همه  تقریباً  که  کردیم  اشاره  این،  از  پیش  کنیم، 
کارشناسان و مشاوران آموزشی، اتفاق نظر دارند و 
زمان مناسب برای آغاز جمع بندی را پس از خاتمه 
یافتن همه مطالب و دروس خواندنی می دانند؛ لذا 
این زمان، برای داوطلبانی که مطابق یک برنامه ریزی 
دقیق، مطالعه خود را آغاز کرده و ادامه داده اند، از 
اوایل فروردین ماه آغاز می شود و تا آخر اردیبهشت 

ماه ادامه دارد.
آماده  و  کرده  مطالعه  را  مطالب  همه  آنکه  از  بعد 
و  مهارت ها  با  که  است  الزم  شدید،  جمع بندی 
از  قبل  شوید.  آشنا  هم  جمع بندی  روش های 

پرداختن به تکنیک های جمع بندی و فراگیری آنها، 
بهتر است بدانید که برای جمع بندی، نسخه واحد 
هر  بلکه  ندارد؛  وجود  افراد  همه  برای  یکسانی  و 
داوطلب، باید با توجه به شیوه مطالعه و خصوصیات 
فردی خودش، به تدوین یک برنامه جمع بندی برای 

خود بپردازد.
بهترین راهکار برای یک جمع بندی خوب و افزایش 

میزان بازدهی مطالعه منابع، این است که:
- درس هایی را که سخت هستند و تمرکز بیشتری 
آرامش  و  انرژی  که  بخوانید  زمانی  در  می خواهند، 

شما در بیشترین حد خود قرار دارد.
- کارهایی را که باید انجام بدهید، یادداشت کنید. 
وقت  از  که  می شود  سبب  کارها،  کردن  یادداشت 
ایام مطالعه و آمادگی، بیشترین  ارزشمند خود در 

استفاده را در این زمینه ببرید.
ساعات  در  را  کارها  سخت ترین  و  مهم ترین   -

نخستیِن صبح انجام دهید.
- بر کارتان تمرکز داشته باشید؛ چون برای بازدهی 
باالیی  تمرکز  نیازمند  مطالعه،  ساعت  مناسب 

خواهید بود.
بررسی  کنید.  مقابله  خود  ذهنی  وسوسه های  با   -
کردن موبایل و پرسه زدن در شبکه های اجتماعی 
گوشی  و  کنید  فراموش  حساس  دوران  این  در  را 

خود را خاموش کرده یا در حالت پرواز قرار دهید.
میزان  حتماً  خود،  روزانه  برنامه  تدوین  در   -

توانایی تان را نیز در نظر بگیرید.
- سعی کنید که درس ها را در همان روزهایی که 
برای مطالعه هریک از آنها مشخص کرده اید، مرور 

کنید تا انرژی کمتری مصرف کنید.
تست زنی  و  تمرین  از  هم  جمع بندی  مرحله  در   -

دروس غافل نشوید.
موفق باشيد

دوران جمع بندی در راه است ! 

سوم شعبان

خجسته زادروز مظهر عشق و 

آزادگی حرضت امام حسین)ع( 

بر متام مسلامنان تهنیت باد
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مبالغ وام های دانشجويان رشته های 

پزشکی دانشگاه آزاد اعالم شد

آزاد  دانشگاه  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئيس 
اسالمی، جزئيات پرداخت تسهيالت شهریه سال 
گروه های  دانشجویان  به   ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تحصيلی 

پزشکی و پيراپزشکی را تشریح کرد. 
رفاه  صندوق  رئیس  سیدفضلی،  سیدهادی  دکتر 
دانشجویان  گفت:  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پیراپزشکی  و  پزشکی  گروه های 
رفاه  صندوق  مصوب  اعتبارات  محل  از  می توانند 
آموزش پزشکی،  و  بهداشت، درمان  وزارت  دانشجویان 
مراکز  و  واحدها  سهمیه  تعیین  و  بخشنامه  مطابق 
شهریه  تسهیالت  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  آموزشی 
قرض الحسنه استفاده کرده و پس از فراغت از تحصیل، 

نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.
عمومی  بودجه  محل  از  تسهیالت،  این  داد:  ادامه  وی 
دولت تأمین می شود و از طریق صندوق  رفاه دانشجویان 
مختلف  مقاطع  دانشجویان  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

تحصیلی واحدها و مراکز آموزشی تخصیص می یابد.
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
با تأکید بر اینکه آغاز بازپرداخت اقساط این تسهیالت، 
پس از فراغت از تحصیل است، اظهار داشت: تسهیالت 
از  پیراپزشکی،  و  پزشکی  گروه های  دانشجویان  شهریه 
رفاه دانشجویان وزارت  اعتبارات مصوب صندوق  محل 

بهداشت با نرخ 4 درصد پرداخت خواهد شد.
دانشجویان  پایان خاطرنشان کرد:  دکتر سیدفضلی در 
متقاضی می توانند با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویان 
و  درخواست  ارائه  به  نسبت  خود،  دانشگاهی  واحد 

تکمیل فرآیند تسهیالت اقدام کنند.

برای دومين بار:

طرح بخشودگی جرايم بدهکاران 

صندوق رفاه تا 10 اسفند ماه )فردا( 

تمديد شد
صندوق  عيد  تا  عيد  بخشودگی  طرح  اجرای 
محور  دو  در  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه 
ماه  اسفند   ۱۰ تا  دانشجویان،  و  دانش آموختگان 

۱۴۰۰ )فردا( تمدید شد.
مناسبت  به  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
نزدیک شدن به عید سعید مبعث حضرت رسول اکرم 
دانش آموختگان،  مکرر  درخواست های  به  بنا  و  )ص( 
طرح بخشودگی عید تا عید صندوق رفاه دانشجویان را 
برای مرتبه دوم تا تاریخ 10 اسفند ماه )فردا( مقارن با 

عید سعید مبعث، تمدید کرد.
دانشجویان و دانش آموختگانی که از تسهیالت و وام های 
صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شده و دارای اقساط 
معوق هستند، می توانند به شرح زیر از مزایای طرح عید 

تا عید بهره مند گردند:
ویژه دانش آموختگان

پرداخت کل بدهی و بهره مندی از بخشودگی صد در 
صدی خسارت.

 50 بخشودگی  از  مندی  بهره  و  معوق  بدهی  پرداخت 
درصدی خسارت.

پرداخت  با  روز  تاریخ  به  بدهی  مانده  مجدد  تقسیط 
بدهی معوق سررسید شده.

ویژه دانشجویان
بدهی  وضعیت  تعیین  عدم  واسطه  به  که  دانشجویانی 
در موعد مقرر مطابق با مقررات صندوق، مجموع بدهی 
واریز  صورت  در  است،  شده  تبدیل  حال  دین  به  آنان 
بدهی های نقدی )10 درصد، ودیعه مسکن و خوابگاه(، 
امکان تقسیط مانده بدهی به تاریخ روز برای آنان فراهم 

می شود.
پرداخت  صورت  در  کارمزد،  صدی  در  صد  بخشودگی 
و  وام  دریافت  دوره  پایان  زمان  در  وام ها  کل  یکجای 
تعیین وضعیت بدهی قبل از پایان دوره تنفس 9 ماهه

مشکل  یا  درخواست  درج  برای  طرح،  این  مشموالن 

خود، از طریق سایت صندوق- تب ارتباط با مسؤوالن 
و کارشناسان بخش رفع اشکاالت طرح بخشودگی عید 
تا عید اقدام کرده و با نگهداری کد رهگیری دریافتی، 
نتیجه درخواست خود را از همان مسیر پی گیری کنند.

زمان ثبت نام آزمون دكتری تخصصی 

علوم پزشکی 1401 اعالم شد
 )Ph.D( ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال 

۱۴۰۱ از ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز می شود.
آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های 
علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال 1401 در 
علوم  دانشگاه های  در   1401 ماه  تیر   3 و   2 روزهای 

پزشکی برگزار می شود.

 )Ph.D( ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال 
 1401 از 15 اسفند ماه 1400 آغاز می شود و تا 22 اسفند 

ماه 1400 ادامه دارد.
دکتری  آزمون  پذیرش  مورد  مدارک  از  این،  پیش 
تخصصی )Ph.D( گروه علوم پزشکی برای سال 1401 
عنوان مدرک تحصیلی  اساس،  این  بر  بود؛  اعالم شده 
باید  تحصیلی(  گواهی  یا  دانشنامه  از  )اعم  داوطلبان 
مدارک  عنوان  به  قید شده  با رشته های  منطبق  دقیقاً 

تحصیلی مورد پذیرش باشد.
اسفند   27 جلسه  پنجمین  و  چهل  مصوبه  اساس  بر 
1389 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دارندگان 
دانشنامه یا گواهینامه تخصصی بالینی یا فوق تخصصی 
پزشکی جزء  بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی 
مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون 

مربوط هستند.
تخصصی  دکتری  آزمون  که  است  یادآوری  به  الزم 
تحصیلی سال  برای  پزشکی  علوم  گروه   )Ph.D( 

رشته   3 پزشکی،  علوم  رشته   69 در   1402-1401
دندانپزشکی و 13 رشته داروسازی برگزار می شود. 
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
 TOEFL ، نظیــر بین المللــی  آزمون هــای  در  متقاضیــان شــركت  اطــاع  بــه 

GRE،IELTS و ... می رســاند بــا توجــه بــه وجــود تعــدادی افــراد و شــركت های ســود 

ــا  ــر اخــذ مــدارك مــورد نظــر، ب ــا تبلیغــات و وعده هــای واهــی مبنــی ب جــو كــه  ب

مشــخصات داوطلــب  اقــدام بــه كاهبــرداری و اخــذ مبالــغ قابــل توجهــی از ایــن افراد 

می نماینــد، ایــن ســازمان بــه عنــوان ناظــر آزمون هــای  بین المللــی در كشــور، ضمــن 

برخــورد قانونــی و معرفــی ایــن مراكــز بــه مراجــع قضائــی، مــوارد ذیــل را  بــرای اطاع 

ــد: ــادآوری می نمای ــان ی متقاضی

1 -  تنهــا مداركــی از طریــق ایــن ســازمان مــورد گواهــی و تأییــد قــرار خواهنــد گرفت 

كــه قبــًا مجــری آزمــون از ســوی ایــن ســازمان مجــوز برگــزاری آن را دریافــت نمــوده 

باشــد؛ لــذا قبــل از پرداخــت هرگونــه وجــه از طریــق ســایت ســازمان ســنجش آموزش 

ــان  ــز اطمین ــودن مرك ــاز ب ــه مج ــبت ب ــل( نس ــای بین المل ــش آزمون ه ــور )بخ كش

ــل نمایید. حاص

ــون برخــورد خواهــد شــد و  ــر قان ــا داوطلبانــی كــه مرتكــب تخلــف شــوند براب 2 - ب

مشــخصات آنــان در فهرســت متخلفــان آزمون هــای ایــن ســازمان قــرار خواهــد گرفت. 

ضمنــً ایــن داوطلبــان از 2 تــا 10 ســال از شــركت در آزمون هایــی كــه ایــن ســازمان 

برگــزار می نمایــد یــا ناظــر آن اســت، محــروم خواهنــد شــد. همچنیــن در صورتــی كــه 

ــد، در هــر  ــام در یكــی مراكــز نماین ــه ثبت ن ــدام ب ــان در طــول محرومیــت اق متخلف

مرحلــه از مراحــل آزمــون از شــركت آنــان در آزمــون جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمد.

3 - مراكــز برگــزاری آزمون هــا موظــف بــه رعایــت قوانیــن بــوده و بایســتی از ثبت نــام 

ایــن افــراد خــودداری نماینــد و در صــورت تخلــف،  مجــوز آنــان لغــو می گــردد.

4 - داوطلبانــی كــه بــا جعــل مــدارك هویتــی ســعی در گمراه نمــودن مجریــان آزمون 

نماینــد و در آن شــركت كننــد و تخلــف آنــان )حتــی پــس از دریافــت مــدرك ( اثبــات 

گــردد، برابــر مقــررات برگــزاری آزمون هــا، مــدارك مربــوط بــه آنهــا باطــل و از شــركت 

ــه  ــه اینك ــه ب ــا توج ــد و ب ــد ش ــال محــروم خواهن ــدت 2 تا10س ــه م ــا ب در آزمون ه

جعــل هــر گونــه اســناد دولتــی و اســتفاده از ســند مجعــول و شــركت كــردن بــه جای 

داوطلــب اصلــی، برابــر قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات مصــوب 1375( جــرم تلقی 

می شــود و مجــازات كیفــری بــه همــراه خواهــد داشــت، ایــن گــروه از متخلفــان بــرای  

صــدور احــكام قضائــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی می گردنــد.

ــای  ــاز آزمون ه ــب امتی ــات صاح ــن مؤسس ــاس قوانی ــه براس ــود ك ــادآور می ش ی

ــخص  ــط ش ــخصَا توس ــتی ش ــا بایس ــام آزمون ه ــل ثبت ن ــه مراح ــی، كلی بین الملل

ــركت  ــام، از ش ــرایط ثبت ن ــت ش ــدم رعای ــورت ع ــود و در ص ــام ش ــی انج متقاض

متقاضــی در آزمــون ممانعــت بــه عمــل خواهــد آمــد و در صــورت مشــاهده هرگونه 

ــای  ــه روش ه ــه ب ــودجو ك ــركت های س ــا ش ــراد ی ــا اف ــه ب ــن زمین ــف در ای تخل

ــد  ــی می نماین ــای بین الملل ــان در آزمون ه ــام متقاضی ــه ثبت ن ــدام ب ــف اق مختل

برخــورد قانونــی خواهــد شــد.

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 

اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه 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 سنجش، منحصراً متعلق 

سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورنده  به 

آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر 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.                           

                                                                          شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی
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به اطالع متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد دوره های فراگير دانشگاه 
در  براي شرکت  ثبت نام  که  مي رساند  و دوم(  بيست  )نوبت  پيام نور سال ۱۴۰۰ 
آزمون مذکور از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان از روز سه شنبه 1400/12/10 
)فردا( آغاز می شود و در روز جمعه1400/12/20 پایان مي پذیرد؛ لذا متقاضیان داراي 

شرایط، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.
شرايط ثبت نام:

هر متقاضی، بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون، 
مي تواند در یک کدرشته  امتحاني ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  نماید.

در  و  نموده  مطالعه  را  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  ابتدا  که  است  الزم  متقاضیان 
نشاني:  به  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  بودن، شخصاً  شرایط  واجد  صورت 
اعتباري  کارت  خرید  هزینه  پرداخت  به  نسبت  و  مراجعه   www.sanjesh.org
ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند. 
دفترچه راهنمای ثبت نام، هم زمان با شروع ثبت نام، در روز سه شنبه 1400/12/10 

)فردا( در درگاه اطالع رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود.
مراحلي كه متقاضی بايد براي ثبت نام اقدام كند:

ثبت نام  اعتباري  کارت  تهیه  براي  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  مراجعه   -1
)سریال 12 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام.

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  متقاضی  اسکن شده  فایل عکس  تهیه   -2
راهنماي ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
4- خرید کارت اعتباري ثبت نام به مبلغ 1/320/000 ریال )یک میلیون و سیصد و 
بیست هزار( ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطالع رساني این سازمان. 
الزم به توضیح است که هزینه ثبت نام به حساب مشخص شده در دانشگاه پیام نور واریز 

خواهد شد.
 12/000 مبلغ  به  متقاضیان  به  کوتاه  پیام  ارسال  خدمات  هزینه  پرداخت   -5 

)دوازده هزار( ریال.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  متقاضیان  به 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده  ثبت نام، 
و سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. 
ضمناً متقاضیان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند؛ زیرا در صورت 
مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی، 

در صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.
زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 
سال 1400 )نوبت بیست و دوم( در روز جمعه مورخ 1401/04/24 برگزار خواهد 
شد. متقاضیان الزم است که از روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 لغایت روز پنجشنبه 
تهیه  به  نسبت  سازمان،  این  اطالع رساني  درگاه  به  مراجعه  با   1401/04/23 مورخ 

پرینت کارت و راهنماي شرکت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون متقاضیان، 
بر اساس استان و شهرستان انتخابي مندرج در بند 28 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا 
مقتضي است که متقاضیان، با مراجعه به جدول شماره 6 دفترچه راهنماي ثبت نام و 

درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.
نکات و توصيه هاي  مهم :

توصیه مي گردد که  ۱(با توجه به تأثیر 20 درصدي معدل دوره  کارشناسي، اکیداً 
متقاضیان، معدل دوره کارشناسي خود را با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه 
با دقت درج نمایند. شایان ذکر است که معدل کارشناسي تراز  راهنمای ثبت نام 
شده و میانگین وزني آنها تأثیر بیست درصدي در نمره کل متقاضیان خواهد داشت. 
ضمناً متقاضیاني که در زمان دریافت کارت شرکت در آزمون )1401/04/21 لغایت 
1401/04/23( در مقطع کارشناسي فارغ التحصیل مي شوند، مي بایست در مرحله 
پرینت کارت با ورود به قسمت ویرایش اطالعات کارت، نسبت به اصالح و درج معدل 

کارشناسي خود اقدام نمایند.
2(متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و کد پي گیري 
نزد خود  را  از تقاضانامه شان تهيه کرده و آن  یك نسخه پرینت  رقمي،   16

نگهداري نمایند.
3(در انتخاب کدرشته  امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني 
خود دقت نمایيد؛ زیرا پس از دریافت کد پي گیري 16 رقمي در این خصوص، به 

درخواست هاي متقاضیان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
خصوص  در  قبلي،  آزمون هاي  در  آمده  وجود  به  مشکالت  به  توجه  با   )۴
اشتباه در ارسال عکس متقاضيان )این موضوع براي متقاضياني که ثبت نام 
که،  مي گردد  تأکيد  است(،  داده  رخ  مي شود،  انجام  دیگران  سوی  از  آنان 
عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامي، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالي خود 
ارسال  به جاي عکس شما  اشتباهًا عکس متقاضی دیگري،  تا  نمایيد  دقت 
نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، 
فرد به عنوان متخلف تلقی می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۵(هرگونه  تغییري  از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و  نشریه پیک  سنجش  
)هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش ( یا در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي 

جمعی  اعالم  خواهد شد.
نحوه ارسال درخواست يا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش كشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
متقاضیان،  الکترونیکی،  به صورت  ثبت درخواست ها  و  بررسی  در  تسریع  در جهت 
اینترنتی سازمان  پاسخگویی  در صورت داشتن هرگونه سؤال، می توانند به سیستم 
سنجش آموزش کشور به آدرس: https://request.sanjesh.org مراجعه کرده 
از طریق دیگري واصل شود،  به مواردي که  نمایند؛ زیرا  را ثبت  و درخواست خود 
به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند 
سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور 

یا )در روزها و ساعات اداری با( شماره تلفن: ۴2۱63-۰2۱ نیز در میان بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد 

دوره های فراگير دانشگاه پيام نور سال 1400 )نوبت بيست و دوم(
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در این مقاله قصد داریم تا از گروه آزمایشي علوم ریاضی 
و فني و درس ریاضی، یعنی مهم ترین درس این گروه، 
صحبت کنیم. درس ریاضی در این گروه، مباحث بسیار 
گسترده و مهمی را شامل می شود که بیشترین ضریب 
را در آزمون سراسري دارد و در باال و پایین شدن تراز 
نمره داوطلبان، خیلی مؤثر است. حجم بسیار زیاد، تنوع 
درس ریاضی و ضریب باالی آن برای این گروه آزمایشي، 
از عواملی هستند که باعث می شود تا داوطلبان در این 
درس با رقابت سختی مواجه شوند؛ به عالوه باید بدانید 
کنکور  از سد  ریاضی هم  به  توجه  بدون  اگر  که حتی 
بگذرید، در بسیاری از رشته ها، چند واحد ریاضی وجود 
دارد و ممکن است که شما به خاطر ضعیف بودن در 
این درس، در دانشگاه با مشکالت زیادی روبرو شوید؛ 
پس اگر از داوطلبان عزیز گروه آزمایشي علوم ریاضی 
و فني هستید و در مطالعه برخی از مباحث این درس 
یا همه آن مباحث، مشکل دارید این مقاله را به خوبی 
در  ریاضی  پِس  از  آساني  به  بتوانید  تا  کنید  مطالعه 
آزمون سراسري این گروه آزمایشي برآیید و هنر مطالعه 
این درس را فرا بگیرید. ریاضی را باید بر مبنای سه اصل 
یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم که در ادامه به هر 

یک از این موارد می پردازیم:

1ـ يادگيری
می توان  که  است  یادگیری  مطالعه،  از  مرحله  اولین 
گفت مهم ترین اصل آن است؛ زیرا تا ریاضی را درست 
و مفهومی یاد نگیریم، نمی توانیم به سؤاالت این درس 
به خوبی پاسخ دهیم؛ پس باید از تمام ابزارهای موجود 
برای یادگیری آن استفاده کنیم. ابزارهای یادگیری این 
شما  درسی.  کتاب  و  جزوه  کالس،  از:  عبارتند  درس 
از دبیر  را  به دقت درس  باید در کالس  داوطلب عزیز 
بیاموزید و سپس در همان روز، مبحث تدریس شده را 
کنید.  حل  مجدداً  را  مثال ها  و  کرده  مطالعه  جزوه  از 
آنها  زودی  به  زیرا  نکنید؛  حفظ  را  فرمول ها  هیچ گاه 
فراموش  را  اگر هم فرمول ها  تازه  فراموش می کنید؛  را 
نکنید، نمی توانید در حل تست ها از آنها استفاده کنید؛ 
چون فقط آنها را حفظ کرده اید و نمی دانید که در کجا 
کاربرد دارند. بعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعه  کتاب 
درسی می رسد که باید خط به خط آن را بخوانید و تمام 
حل  را  آن  حل نشده  و  حل شده  تمرین های  و  مثال ها 
کنید. حتماً توجه داشته باشید که تعدادی از تست های 
آزمون سراسری، عیناً از مثال ها، تمرین ها و نکات متن 

تنها  ریاضی،  سؤاالت  حل  برای  می شود.  مطرح  درس 
نیست،  کافی  فرمول ها  و  قضیه ها  نکات،  گرفتن  یاد 
باید، عالوه بر یادگیری و فهمیدن، آنها را نیز به  بلکه 
داریم  کتاب  نه  آزمون،  جلسه   در  زیرا  بسپارید؛  خاطر 
که  است  الزم  یادگیری،  مرحله   ادامه   در  جزوه.  نه  و 
تعدادی از تست ها را به صورت آموزشی از مبحثی که 
مطالعه کرده اید، حل کنید. در حل تست هاي آموزشی، 
زمان تست زدن مهم نیست، بلکه یادگیری تمام نکات 
به کارگیری مطالب مطالعه شده در حل تست،  و  تست 
مهم است. هنگام حل تست آموزشی می توانید از جزوه 
کمک  تست  تشریحی  پاسخ  حتی  یا  درسی  کتاب  یا 
بگیرید. تعداد تست های آموزشی باید به اندازه ای باشد 
را پوشش دهد.  تمام مطالب درسی در آن مبحث  که 
خالصه نویسی  نوبت  آموزشی،  تست های  حل  از  پس 
از  آموزشی  تست  و چند  مطالعه  که  را  مباحثی  است. 
آن حل کرده اید، خالصه نویسی کنید. سعی کنید که در 
خالصه نویسی، تمام مطالب و نکات مهم مباحث مطالعه 
با پایان خالصه نویسی، مبحث  شده را یادداشت کنید. 
به  یادگیری است،  اول مطالعه، که  مطالعه شده  مرحله  

پایان می رسد.

2ـ تمرين
را  آنها  و  گرفته  یاد  خوب  را  درس ها  که  اکنون 
خالصه نویسی کرده اید، باید برای تثبیت مطالب و نکات 
درسی و تسلط بر آنها و نیز باال رفتن سرعت تست زنی، 
تست تمرین کنید. تست هایی را که حل نکرده یا غلط 
این  در  زیرا  کنید؛  عالمت گذاری  حتماً  کرده اید،  حل 
باید آنها را برطرف کنید. چون  تست ها ضعف دارید و 
حجم مطالب درسی و تنوع آنها زیاد است، نباید تعداد 
مباحث  از  که  باشد  زیاد  قدری  به  تمرینی  تست های 
با  و متناسب  را دقیقاً  باید تست ها  بیفتید.  دیگر عقب 
اگر  کنید.  انتخاب  مطالعه شده  موضوع  و  مبحث  حجم 
به حل تست های  نخوانده اید،  به طور کامل  را  مبحثی 
به  باید  تمرینی  تست های  تعداد  نپردازید.  تمرینی 
مقداری باشد که تمام نکات ریز و درشت مبحث مورد 
نظر را پوشش دهد؛ البته این موضوع به یادگیری شما 
نیز بستگی دارد. می توانید متناسب با هر تستی که از 
یک مبحث در آزمون سراسری مطرح می شود، حداقل 
انتخاب  در  کنید.  تمرینی حل  طور  به  را  تست  پنجاه 
تست های تمرینی، اولویت با تست های آزمون سراسري 
سال های گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و هم 

تمام مطالب درسی را پوشش می دهند.
در هنگام تمرین، کنار هر کدام از سؤاالت که نتوانسته 
عالمت  دهید،  ارائه  آنها  برای  را  حلی  راه  هیچ  بودید 
منفی، و کنار سؤاالتی که آنها را به صورت کامل حل 
و  رسیده اید، عالمت ضربدر،  غلط  پاسخ  به  ولی  کرده، 
کنار سؤاالتی که نصف راه حل را رفته، ولی باالخره به 
هیچ کدام از گزینه ها نرسیده اید، عالمت مثبت بگذارید، 
به پاسخ درست  با راه حل درست  و کنار سؤاالتی که 
رسیده اید، هیچ عالمتی نگذارید. انجام این کار به درد 
یعنی در دور دوم که شما  دوره کردن مفید و سریع، 
کنید، می خورد؛  دوباره  حل  را  تست ها  این  خواستید 
تست های  حل  به  اضافی،  وقت  صرف  بدون  شما  زیرا 
تکرار  را  کار  همان  دوباره  و  می پردازید  دار  عالمت 
نیازی  نه  و تست زدن،  این شیوه خواندن  با  می کنید. 
به حفظ کردن فرمول ها و نکات تست ها خواهید داشت 
و نه احساس  خواهید کرد که آن تست ها و نکاتشان را 

پس از مدتی فراموش کرده اید.

3ـ مرور
چون حجم مطالب در درس ریاضی زیاد است، ممکن 
کرده اید،  مطالعه  قباًل  که  را  مطالبی  از  بعضی  است 
معین،  فواصل  در  باید  صورت،  این  در  کنید؛  فراموش 
مطالب را مرور و دوره کنید. در این مرحله از مطالعه 
خالصه نویسی هایتان  از  هم  و  جزوه  از  هم  می توانید 
استفاده کنید. پس از خواندن آ نها و یادآوری نکات، بهتر 
است که به سراغ تست های عالمت گذاری شده بروید و 
آنهایی را که قباًل اشکال داشتید، مجدداً حل کنید، و 
اگر زمان داشتید، تعدادی تست جدید از آن مبحث را 
نیز حل کنید. هر اندازه که بتوانید تعداد دفعات مرور 
را بیشتر کنید، آماده تر مي شوید و حضور ذهن باالتری 

برای حل سؤاالت تستی پیدا می کنید. 
حاال که راه و روش هاي مطالعه کلی درس ریاضی را بیان 
کردیم، درباره نحوه مطالعه بخش های مختلف این درس 
نیز توضیحاتی ارائه می دهیم. همان طور که می دانید، 
سؤاالت درس ریاضیات در گروه آزمایشي علوم ریاضی 
و فني به این بخش ها تقسیم می شود: الف- حساب و 
پایه، پ- ریاضیات گسسته،  دیفرانسیل، ب- ریاضیات 

ت- هندسه تحلیلی و جبر خطی. 

 الف- حساب ديفرانسيل
حساب دیفرانسیل، به علت دارا بودن بیشترین درصد 

رياضيات ؛ حجيم و پُر از مباحث متنوع !
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ریاضی  پرسش های 
سراسري،  آزمون  در 

برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
است. تقریباً 35 درصد پرسش های 

گروه  سراسري  آزمون  در  ریاضیات 
این  مباحث  از  فني،  و  ریاضي  علوم  آزمایشي 

درس مطرح می شود.

 ب- رياضيات پايه
سوم  و  دوم  اول،  پایه  ریاضیات  شامل  پایه،  ریاضیات 
و اساس  پایه  دروس،  این  مطالب  است.  دبیرستان 
کمک  آن،  فهم  و  درک  و  می دهند  را شکل  ریاضیات 
بسیار زیادی در یادگیری بهتر دروس پیش دانشگاهی 
می کند؛ پس فهم ریاضیات باید از پایه مورد توجه بسیار 
زیادی قرار گیرد. اگر دانش آموز سال سوم هستید و این 
مطلب را می خوانید، از همین حاال حساب جداگانه ای 
برای درس حسابان باز کنید تا در سال آینده با درس 
آن  در  بتوانید  و  نداشته  مشکلی  دیفرانسیل  حساب 
درس  این  مطالعة  باشید. در  داشته  خوبی  پیشرفت 
سعی کنید که پیوستگی مطالب را حفظ کنید. ابتدا از 
بحث مثلثات شروع کرده و سعی کنید که تمام نکات 
و فرمول های مربوط به آن را یاد بگیرید و مباحث تابع، 
حد، پیوستگی، مشتق و انتگرال را پس از آن بخوانید؛ 
چون مثلثات در تمام مباحث بعدی کاربرد دارد. در این 
درس، تا می توانید، به عنوان تمرین تست بزنید و حتماً 

مرور درس ها و تست ها را در برنامه خود قرار دهید. 

پ- رياضيات گسسته
و  متنوع  و  جالب  مطالبی  شامل  گسسته،  ریاضیات 
تاکنون  که  است  چیزی  آن  از  متفاوت  حال  عین  در 
فصول،  مطالعه  از  پیش  است.  شده  ارائه  ریاضیات  در 
کتاب  به  کتاب گسسته، حتماً  در  ترکیبات  و  احتمال 
گسسته،  کتاب  در  زیرا  کنید؛  مراجعه  احتمال  و  جبر 
آنها  ادامه  به  تنها  و  نشده  اشاره ای  پایه ای  مطالب  به 
به  اینکه  از  پرداخته شده است. پیشنهاد می شود قبل 
سراغ تست ها بروید، حتماً تعدادی از مسائل تشریحی 
این کتاب  به علت گستردگی موضوعات  را حل کنید. 
در آزمون سراسری، در اکثر سال ها، قالب های مشخصی 
در طراحی سؤاالت در نظر گرفته شده است؛ بدین معنا 
که ساختار سؤاالت در سال های مختلف، شبیه به هم 
است؛ از این رو، حل سؤاالت آزمون سراسري سال های 

دارد  ویژه ای  اهمیت  گذشته 
ساختار  با  شما  کردن  آشنا  بر  عالوه  و، 

سؤاالت، شیوه مطالعه تان را نیز اصالح می کند. 

ت- هندسه تحليلی و جبر خطی
آزمون  پرسش های  درصد   20 حدود  دروس،  این 
میان،  این  در  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  سراسري 
جبرخطی  و  تحلیلی  هندسه  از  پرسش ها  درصد    60
و مابقی از هندسه 1 و 2 و هندسه فضایی است. برای 
بخش  )به خصوص  1و2  هندسه  در  بهتر  نتیجه گیری 
فضایی هندسه 2( فهرستی از قضایا و صورت تمرینات 
مهم کتاب درسی را تهیه کرده و آن را در دراز مدت، 
در حل  این طریق، شما  از  کنید.  مرور  مرتبه  چندین 
آورد. معموالً  خواهید  دست  به  را  کافی  تبحر  تست ها 
بوده  قالب مشخص  تحلیلی در یک  تست های هندسه 
دقت  پس  هستند؛  وقت گیر  آن  تست های  از  برخی  و 
کنید که تنها در صورت داشتن وقت کافی به حل آنها 

بپردازید.

توجه  زير  نکات  به  حتمًا  رياضيات  مطالعه  در 
داشته باشيد:

1- شما نمي توانید ریاضیات را فقط با خواندن و گوش 
دادن یاد بگیرید. قسمت زیادي از یادگیري ریاضیات، 
به تمرین زیاد بستگي دارد. در فراگیري ریاضیات، یاد 
گرفتن چگونگي استفاده از فرمول ها و روش ها نیز بسیار 

مهم است. 
مطلبی  و  است  زنجیره اي  موضوع  یک  ریاضیات،   -2
اساس  بر  مي شود،  داده  درس  معّین  روز  یک  در  که 
که  کنید  سعی  پس  است؛  قبل  روزهای  آموخته هاي 

تمام مطالب را به خوبی و در زمان الزم یاد بگیرید.

فرمول ها  و روش هاي بسیار زیادي براي حل مسائل 3- 
ریاضیات وجود دارد؛ بنابراین، سعي کنید که بر فرمول ها 
و روش هاي کلیدي مسلط شوید. انجام این کار، میزان 
اطالعاتي را که باید براي حل مسائل به خاطر بسپارید، 

کاهش خواهد داد. 
4- وقتي روشي را براي حل یک مسأله یاد گرفتید، در 
بیشتر موارد، دقیقاً همان روش براي حل دیگر مسائل 
هم مي تواند استفاده شود. ضمناً وقتي با مسأله  جدیدي 
روبرو مي شوید، سعي کنید که آموخته هاي قبلي خود 

را در حل مسأله جدید نیز به کار ببرید. 
5- فرهنگ لغات ریاضي را یاد بگیرید. اغلب کلمه اي که 
در ریاضي مورد استفاده قرار مي گیرد، وقتي در مبحثي 
معناي  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  هم  ریاضي  از  غیر 
ریاضي  جدید  اصطالحات  و  کلمات  مي دهد.  متفاوتي 
از دفتر  و معناي ریاضي آنها را در قسمت هاي خاصي 

خود وارد کنید. 
ابتدای  از  حتماً  ریاضیات،  بهتر  یادگیری  برای   -6
دبیرستان شروع کنید؛ زیرا ریاضی از جمله درس هایی 
است که مطالبش به صورت زنجیره وار به هم وصل است 
و دانستن مطالب قبلی، نقش مهمی در یادگیری مطالب 

بعدی دارد.
7- کتاب های درسی ریاضی دبیرستان، بسیار مهمند؛ 
پس سعی کنید که ابتدا کتاب ها را مطالعه کنید و سپس 
 به سراغ جزوه ها و سایر ابزارهای کمک آموزشی بروید.
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ششم  جمعه  روز  صبح   ۱۴۰۱ سال  دکتری  آزمون 
با تدابير ویژه کرونایی در ۹6 شهر و  اسفند ماه، 
۵۹۷ حوزه و ۵ هزار و ۹۰۵ کالس و سالن بزرگ 

برگزار شد.
سنجش  سازمان  رئیس  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر 
آموزش کشور، در حاشیه برگزاری آزمون دکتری سال 
خبرنگاران  جمع  در  صنعت  و  علم  دانشگاه  در   1401
دکتری  آزمون  در  داوطلب   556 و  هزار   186 گفت: 
سال 1401 ثبت نام کرده اند و این افراد در 247 رشته 
آزمون می دهند. ضمناً از این تعداد، بیش از 81 هزار نفر 

خانم ها و بیش از 105 هزار نفر آقایان هستند.
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی، این آزمون در 96 
شهر و 597 حوزه و 5 هزار و 905 کالس و سالن بزرگ 
با فاصله حداقل یک و نیم متری داوطلبان از یکدیگر 
برگزار شد؛ ضمن آنکه تمام سالن های برگزاری آزمون، 
شب قبل از آزمون، ضد عفونی شده اند و امکانات ویژه 
برای افرادی که عالیم کرونا دارند، در سالن های ویژه و 

تحت مراقبت ویژه در نظر گرفته شده است.

نتایج،  اعالم  زمانی  فرایند  به  اشاره  با  پورعباس،  دکتر 
اعالم  ماه  اردیبهشت  آزمون،  این  اولیه  نتایج  گفت: 
به  مجاز  داوطلبان  رشته  انتخاب  از  پس  و  می شود 
در  دکتری  مصاحبه های  ماه،  مرداد  در  رشته،  انتخاب 
دانشگاه ها آغاز می شود و نتایج نهایی آن نیز در شهریور 

ماه اعالم خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با بیان اینکه تا 
در  نفر   1480000 ماه  اسفند  ششم  جمعه  روز  صبح 
آزمون سراسری 1401 ثبت نام کرده اند، گفت: بر اساس 
آزمون  در  ثبت نام ها  داوطلبان  تعداد  شده،  ارائه  آمار 
سراسری 1401 نسبت به سال قبل، حدود 10 درصد 

افزایش داشته است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره نقل و 
انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی، با بیان اینکه مصوبه 
به  مربوط  علمی،  هیأت  اعضای  فرزندان  انتقال  و  نقل 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوب  و  انقالب  اوایل 
دیوان  که  دارد  آیین نامه ای  مصوبه  این  گفت:  است، 
برای  و  است  کرده  وارد  آن  به  ایراداتی  اداری  عدالت 

رفع این ایرادها، آیین نامه در شورای سنجش و پذیرش 
دانشجو مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر پورعباس گفت: چهار نوع نقل و انتقال دانشجویی 
دانشجویان  شامل:  که  می شود  اعمال  حاضر  حال  در 
ایثارگر، موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد با دانشجویان 
اعضای  فرزندان  و  خاص  موارد  کمیسیون  متقاضی، 
هیأت علمی است و به طور متوسط در این چهار گروه، 
در مجموع، ساالنه بیش از 10 هزار نفر جابجا می شوند. 
در حال حاضر،  گفت:  آموزش  سازمان سنجش  رئیس 
انقالب فرهنگی  سامان دهی سهمیه ها در شورای عالی 
تحت بررسی است و برخی از سهمیه ها مثل رزمندگان، 
بیشتر  متقاضی  آنها  از  برخی  و  نمی شود  پر  طور  به 
طول  ماهی  چند  سامان دهی سهمیه ها  روند  که  دارند 
می کشد، و در صورت تصویب در بازه زمانی مناسب، از 
طریق درگاه سازمان سنجش اطالع رسانی خواهد شد و 
برای آزمون سراسری 1402 اجرایی می شود؛ بنابراین، 

سهمیه ها حذف نمی شود، بلکه سامان دهی می شود. 

روز جمعه ششم اسفند ماه :

آزمون دكتري سال 1401 با  تدابير ويژه كرونايي برگزار شد
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بسیاری از ما معتادیم؛ معتاد به یک شیء مستطیلی که هر صبح وقتی از 

خواب بیدار می شویم، اول سراغ آن  می رویم تا ببینیم که  چه پیغام های 

جدیدی داریم، و به همین راحتی از اولین لحظه بیداری گرفتارش می شویم  

و شب ها آخرین کاری که انجام می دهیم، دل کندن از آن است. به قدری به 

آن وابسته ایم که تصور زندگی بدون وجودش، به نظرمان غیرممکن می رسد.  

این مشکل زمانی بیشتر به چشم می آید که درگیر کاری مهم و زمان بر مثل 

آمادگی برای آزمون سراسری باشیم. سال های پیش از اپیدمی بیماری کرونا، 

از داوطلبان می خواستیم که گوشی های همراه خود )همان شیء مستطیلی( 

را به طور کامل کنار بگذارند و حتی آن را به یکی از والدین یا مسؤوالن 

مدرسه بسپارند تا امکان دسترسی به گوشی خود را نداشته باشند؛ اما بعد 

دانش آموزان  از  بسیاری  کالس ها،  شدن  مجازی  و  کرونا  بیماری  شیوع  از 

برای حضور در کالس های مجازی، به تلفن های همراه خود وابسته هستند 

و نمی توانند به طور کامل آن را کنار بگذارند؛ با این وجود، الزم است که 

داوطلبان محدودیت هایی برای خود قائل شوند و استفاده از تلفن همراه را 

مساوی با حضور مدام در شبکه های مجازی ندانند. 

را محدود  تلفن همراه  از  استفاده  اما چگونه می توان 

کرد و مدام در حال بررسی کردن شبکه های 

مجازی نبود؛ کاری که وقت و ذهن انسان را کاماًل درگیر خود می کند. 

با  که  رابطه ای  به  فقط  روز،  دو  یا  یک  برای  که  است  الزم  کار،  هر  انجام  از  پیش 

گوشی تان دارید، توجه کنید، تا به وضوح درک کنید که گوشی چه احساسی در شما 

ایجاد می کند. قبل از استفاده از آن، چه احساسی دارید؟ بعد از استفاده چطور؟ چه 

کار می کنید؟ کجا هستید؟ آیا بیشتر از اپلیکیشن های خاصی استفاده می کنید؟ چند 

دقیقه یا چند ساعت، سرتان در گوشی است؟ و باالخره از خودتان بپرسید که: آیا 

واقعاً می خواهید هر بار این طور از گوشی تان استفاده کنید؟

وقتی ما به چیزی معتاد می شویم، حتماً گرایش ها و تمایالت قوی، زیربنای این اعتیاد 

هستند؛ بنابراین، برای خراب کردن این زیر بنا، الزم است که آنها را خوب بشناسید؛ 

یعنی باید خودتان و تمایالتتان را بشناسید. از خودتان بپرسید: چرا االن می خواهی به 

گوشی ات دسترسی داشته باشی؟ می خواهی چه هیجانی را تجربه کنی؟ می خواهی از 

چه تجربه عاطفی و هیجانی اجتناب کنی؟

سپس ببینید که آیا می توانید به جای آنکه گوشی تان را بردارید و غرق آن شوید، با 

احساسات و هیجانات خود روبرو گردید یا کار جایگزینی را انتخاب کنید؟ مثاًل وقتی 

ناراحت و غمگین هستید، به جای اینکه خود را با گوشی سرگرم کنید، به پیاده روی 

بروید یا ورزش کنید. 

باور کنید که بیست سال پیش، هیچ یک از این آپ ها نبود و ما همچنان 

زندگی  می کردیم ! در زیر، راهکارهایی برای مبارزه با وابستگی به 

تلفن همراه و رهایی از این اعتیاد زیان بار ارائه می شود:  

از گوشی مان حذف  را  اپلیکیشن ها  زمانی که  تا   *

سراغ  که  داریم  تمایل  ناخودآگاه  نکنیم، 

پیام رسانی  می توانید  برویم.  آن 

را  آپ  واتس  مثل  ساده 

نگه  گوشی تان  در 

را  بقیه  و  دارید 

به  کنید.  حذف 

می توانید  صورت،  این 

اگر می خواهيد امسال در آزمون سراسری موفق شويد :

از قاتل زمان خود فاصله بگيريد !
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ارتباطتان را با فضاهای مجازی درسی نیز حفظ کنید.

* اگر حذف کردن آپ ها برایتان سخت است، می توانید صفحه نمایشتان را سیاه و 

سفید کنید تا کلیپ ها و عکس های رنگارنگ، شما را جذب نکند و مدت زیادی در 

آپ ها نمانید و زود خسته بشوید و گوشی را کنار بگذارید.

جاهای  به  می گیرد،  را  تمرکزتان  و  وقت  بیشتر  می دانید  که  آپ هایی  می توانید   *

پرت تبعید کنید ! برای مثال، می توانید آنها را در یک فولدر بگذارید و به صفحة دوم 

یا سوم گوشی تان بفرستید؛ حتی می توانید برای آن فولدر، یک اسم هشدار دهنده 

بگذارید که شما را به خود بیاورد؛ برای مثال، می توانید نام آن را »دشمن موفقیت« 

یا »مانع رسیدن به آرزوها« بگذارید ! 

* با شنیدن کوچک ترین صدا از تلفن همراهتان، ممکن 

است به سمت آن بروید و مدت زیادی را در همان حالت 

باقی بمانید؛ اما اگر گوشی تان را در حالت کاماًل بی صدا 

قرار دهید، دیگر از هشدارها و پیام ها با خبر نمی شوید 

و مدت زیادی را با گوشی تان نمی گذرانید؛ حتی گوشی 

خود را در حالت ویبره هم نگذارید؛ چون باز هم صدای 

آن را می شنوید. 

دم  دارید،  که کالس  الزم  مواقع  در  را، جز  تلفنتان   *

دستتان نگذارید. اگر برای برداشتن گوشی خود مجبور 

اسیر  کمتر  شوید،  بلند  خودتان   جای  از  که  باشید 

وسوسة بررسی کردن دائم آن می شوید. 

از  موبایل،  به  وابستگی  کاهش  برای  می توانید   *

 OffTime – Space-( :اپلیکیشن های مخصوص، مثل

Moment- Apdetox(  استفاده کنید. این اپلیکیشن ها، هنگامی که بیش از حد از 

گوشی تان استفاده می کنید، به شما اخطار می دهند و شما متوجه می شوید که چند 

بار به سراغ موبایل خود رفته اید.

موفقیت  به  و  ندارند  زیادی  ضرورت  آنها  از  استفاده  که  کانال هایی  و  گروه ها  از   *

شما در آزمون سراسری نیز کمکی نمی کنند، خارج شوید و تنها کانال های درسی و 

مشاوره ای خود را حفظ کنید. توجه داشته باشید که گروه های دوستان همکالسی، 

یکی از بدترین دزدهای وقت شما هستند؛ زیرا زمان زیادی را، بدون اینکه حواستان 

باشد، در آن گروه ها صرف می کنید، و چون سایر همکالسی هایتان هم با شما همراهی 

می کنند، احساس عذاب وجدان نخواهید کرد و تصّور می کنید که از درس و کالس 

عقب نیفتاده اید ! 

بغل  را  گوشی تان  اگر   *

تختتان شارژ کنید، احتمال 

تا  خواب  از  قبل  اینکه 

آخرین لحظه سراغش بروید 

است.  زیاد  بخوابید،  دیرتر  و 

صبح نیز همین که بیدار می شوید، 

گوشی تان را بررسی می کنید. یکی از راحت ترین ترفندها این 

است که گوشی تان را در مکانی خارج از محل خوابتان شارژ کنید. 

عده ای بهانه می آورند که صبح ها با صدای هشدار گوشی تلفن همراهشان 

از خواب بیدار می شوند. می توانید با خریدن 

اعتیاد  این  با  کوچک،  کوکی  ساعت  یک 

مبارزه کنید.

تعیین  را  مکانی  و  زمان  خودتان  برای   *

کنید که در آن موقعیت، استفاده از گوشی برای شما 

می کنید  مطالعه  که   زمانی  مثال،  برای  باشد؛  ممنوع 

یا غذا می خورید، گوشی خود را کنار بگذارید و حتی 

اینترنت خودتان را هم خاموش کنید. 

* روی قفل گوشی تان از عکس هایی بهره ببرید تا به 

استفاده  گوشی تان  از  بیهوده  که  بدهند  هشدار  شما 

نکنید  و آن را کنار بگذارید.

بررسی  برای  ساعت   24 در  که  را  زمانی  مقدار   *

این  به  و  کنید  محاسبه  می کنید،  صرف  گوشی تان 

چقدر  مجازی،  فضای  در  وقت  گذران  از  این حجم  جای  به  که  کنید  فکر  موضوع 

می توانسته اید درس بخوانید یا تست بزنید. 

این را دارید که یک عادت بد را ترک کنید یا یک عادت خوب را در  * اگر قصد 

خودتان تثبیت کنید، یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید، استفاده از 

سیستم پاداش دهی به خودتان است؛ به عنوان مثال، اگر در کم کردن زمان گذران 

وقت با گوشی تان، موفق بوده اید، به خودتان هدیه بدهید و از خودتان تقدیر کنید. 

این تقدیر می تواند یک چیز کوچک، مثل: خوردن یک ساندویچ ساده یا تماشای یک 

فیلم هیجان انگیز باشد. 

وقتی ما به چيزی معتاد می شويم، حتمًا 

گرايش ها و تمايالت قوی، زيربنای اين اعتياد 

هستند؛ بنابراين، برای خراب كردن اين زير بنا، 

الزم است كه آنها را خوب بشناسيد؛ يعنی بايد 

خودتان و تمايالتتان را بشناسيد. از خودتان 

بپرسيد: چرا االن می خواهی به گوشی ات 

دسترسی داشته باشی؟ می خواهی چه هيجانی 

را تجربه كنی؟ می خواهی از چه تجربه عاطفی 

و هيجانی اجتناب كنی؟
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 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   18443 شماره  و   1400/10/29 مورخ   17970/1/101
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون 

سراسری سال 1401 که از آن سؤال طرح نخواهد شد، به شرح ذیل است.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

حذفيات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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  بدین وسیله به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو مي رساند 
که دوره های 179 الی 189 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول ذیل برگزار 
خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، می توانند در 
زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، نسبت به ثبت نام 

خود در هر یک از دوره های این آزمون اقدام نمایند.

یادآوری ۱: متقاضیان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
نموده اند، مراجعه نمایند؛ زیرا در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد )اسامی 

مراکز در سامانه ثبت نام اعالم شده است(.
یادآوری 2: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: ۷:3۰ صبح روز 
آزمون، به مرکز برگزاري آزمون که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مراجعه نمایند. 
شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و متقاضیان مي بایست 
نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني مربوطه حضور داشته باشند. 
ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون 

متقاضی خواهد شد. 
الف – شرايط و مدارک مورد نياز برای شركت در آزمون :  

از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي 
متقاضیان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت شرکت 
در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان می بایست با کارت شناسایی معتبر، 
شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه به حوزه امتحانی ذی ربط 

مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، و 
متقاضیان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن مربوط 

به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگويي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه به 
این سؤاالت پاسخ دهند. 

)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بيان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سوال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنيداري
تعداد سؤاالت 35 سوال )قسمت A )20 گفتگوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت و 

گوی طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر متقاضی از 
طریق هدست پخش خواهد شدو متقاضیان باید با توجه به متن سؤال، که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط به 
این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته باشند 
که متن سؤاالت شنیداري فقط یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم است 
که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار ببندند، تا ضرري 

متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشريحی : نوشتاري –

شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( به 
سؤال مربوط پاسخ دهند. متقاضیان در این قسمت مي بایست از مهارت تایپ جمالت با 

کیبورد برخوردار باشند.
ج  – يادآوری های مهم :

1- همراه داشتن ماسک ساده سه الیه )بدون فیلتر( برای متقاضیان الزامی است و مراکز 
آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن آزمون، بدون ماسک خودداری نماید.

2- متقاضیان می بایست کارت شناسایی معتبر، شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 
عکسدار جدید یا گذرنامه، همراه خود داشته باشند. 

3– متقاضیان باید از آوردن هرگونه وسایل اضافي، شامل: نوشت افزار )خودکار، خودنویس، 
اتود، روانویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب، تلفن 
همراه و ... اکیداً خودداري نمایند. ضمناً ممکن است که محلي براي نگهداري این وسایل در 
حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي امتحاني، مسؤولیتی در قبال نگهداري 

از این وسایل ندارند.
4- صحبت کردن با سایر متقاضیان یا رد و بدل کردن هر نوع وسیله، از قبیل: لوازم التحریر، 
نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان به عنوان تقلب و تخلف محسوب مي شود و با متقاضی 

متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
5- همراه داشتن هرگونه وسایل غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي ارتباط الکترونیکي، تلفن 
همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، 
هندسفری یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در 

آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري آزمون، الزم است که 
متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی 
به نشاني: Request.sanjesh.org  با این سازمان مکاتبه و درخواست خود را ثبت 
نمایند. ضمناً درخواست های واصل شده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 

نخواهد بود. همچنین الزم است که از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

اعالم تاريخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونيکي( زبان انگليسي 

پيشرفته توليمو )Tolimo(  دوره های 179 تا 189
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