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

خجسته زادروزحضرت امام علی بن الحسین 

و حضرت ابوالفضل العباس )علیهماالسالم( 

برشیفتگان اهل بیت )ع( تهنیت باد

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

مهلت ثبت نام به پایان رسید.كارشناسي ارشد ناپیوسته
چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 

و جمعه 1401/2/30

مهلت ثبت نام به پایان رسید.سراسري
چهارشنبه 8، پنجشنبه 9، 

جمعه 10 و شنبه 1401/4/11

كاردانی به كارشناسي ناپیوسته
یکشنبه 3/29 تا 

یکشنبه 1401/4/5
جمعه 1401/6/4

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی(

سه شنبه 14 تا 
سه شنبه 1401/4/21

جمعه 1401/6/4

چند نكته درباره ثبت نام آزمون
 كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 

 20 اسفندماه :

آخرین مهلت ثبت نام 
آزمون كارشناسي ارشد 
فراگیر پیام نور سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

حذفیات منابع طرح سؤال 
آزمون سراسري سال 1401

در آزمون سراسری :

نمرۀ منفی را جدی بگیرید

فیزیك ؛ درسی مهم و دارای محاسبات بسیار دقیق

اگر قدر وقت را بدانید :

هنوز هم مطالعه 

برای كنکور دیر نشده است !

كلید اولیه آزمون های 
علوم پزشکی منتشر شد

کلیــد اولیــه آزمون های پیــش کارورزی، 
علوم پایه پزشــکی و دندان پزشکی، و جامع 
داروسازی، روی سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی قرار گرفت. 
کلیــد اولیه به همراه دفترچه ســؤاالت آزمون های 
علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی، پیش کارورزی، و 
جامع داروسازی، روی سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی وزارت بهداشت قرار گرفت. ضمناً داوطلبان 
آزمون های فوق می توانند فرم اعتراض به سؤاالت را 

به صورت اینترنتی ثبت کنند.
گفتنی اســت که آزمون های پیش کارورزی، علوم 
پایه پزشــکی و دندان پزشــکی، جامع داروسازی و 
ارتقاء دانش آموختگان داروســازی، در روزهای 12 

و 13 اسفند ماه برگزار شد.
الزم به یادآوری اســت که نتیجه این آزمون ها برای 
داوطلبان داخل کشــور از طریق دانشگاه های علوم 
پزشکی، و برای داوطلبان ایرانی تحصیل کرده خارج 
از کشور، پس از تأیید مرکز خدمات آموزشی وزارت 
بهداشــت، از طریق ســایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی اعالم خواهد شد.
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مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند:
از  و  بترس  خویش  بر  خداوند  قدرت  از 

نزدیکي اش به خود شرمگین باش. 

ِده در  به شکیبایی عادت  را  ![ خود  ]فرزندم 
آنچه ناخوشایند است؛ که شکیبایی ورزیدن، 

عادتی پسندیده و ارجمند است.

حضرت امام حسین )ع( فرمودند:
من نماز را دوست دارم.

از روز سه شنبه گذشته )10 اسفند ماه( ثبت نام براي 
دانشگاه  فراگیر  کارشناسي ارشد  آزمون  در  شرکت 
از طریق  )نوبت بیست و دوم(  پیام نور سال 1400 
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آغاز شده است 
ادامه  ماه(  اسفند  تا روز جمعه همین هفته )20  و 
که  دیدیم  مناسب  خاطر،  همین  به  داشت.  خواهد 
مفاد این ستون را به یادآوري چند نکته درباره این 

آزمون اختصاص دهیم.
این نکات بدین قرار است:

1ـ هر داوطلب  بر اساس  عالقه،  فقط مي تواند در یک 
کدرشته  امتحاني )مطابق ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون( ، ثبت نام  و در 

امتحان مربوط شرکت  کند.
2ـ شایسته است که داوطلبان، پس از مطالعه دقیق 
آزمون،  این  در  ثبت نام   به  منظور  راهنما،  دفترچه 
سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  شخصاً 
ثبت نامي  تقاضانامه  تکمیل  به  نسبت  و  مراجعه 

اینترنتي اقدام کنند.
پایگاه  به  مراجعه  با  داوطلبان،  که  است  الزم   -3
اطالع رساني سازمان سنجش و تهیه کارت اعتباري 
دفترچه  دریافت  و  رقمي(   12 )سریال  ثبت نام 
عکس  فایل  تهیه  و  آزمون  این  ثبت نام  راهنماي 
اسکن شده  خود بر اساس توضیحات درج شده در 
و  مدارک  کردن  آماده  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام، نسبت به انجام این 

کار اقدام کنند.
این  در  ثبت نام  هزینه  پرداخت  که  آنجایي  از   -4
انجام مي  شود، شایسته  اینترنتي  به صورت  آزمون، 
عضو  کارت هاي  از  استفاده  با  داوطلبان،  که  است 
فعال  آنها  الکترونیکي  پرداخت  که  شتاب،  شبکه 
سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با  است، 
سنجش و پرداخت مبلغ تعیین شده به عنوان وجه 

ثبت نام شرکت در این آزمون، اقدام کنند.
مسؤولیت   که  بدانند  است  الزم  داوطلبان   -5
صحت  کلیه  مندرجات  تکمیل  شده  )مندرجات  فرم  
تقاضانامه ثبت نام( بر  عهده  آنها خواهد بود؛ بنابراین، 
مندرجات یاد شده باید دقیق و صادقانه تکمیل شود؛ 

زیرا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید 
در  متقاضیان،  با مدرک  ثبت نام  تقاضانامه  در  شده 
صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق ضوابط با آنها 

رفتار خواهد شد.
اطالعات  ویرایش  مرحله  مهلت  پایان  از  پس   -6
مندرجات  در  تغییري  هیچ گونه  اعمال  تقاضانامه، 
لذا   نیست؛  امکان پذیر  ثبت نام،  تقاضانامه   فرم  
تقاضانامه،  اطالعات  تکمیل  زمان  در  باید  داوطلب  

نهایت دقت را به کار گیرد.
اساس  بر  داوطلبان،  که  است  شایسته   -7
دستورالعمل درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام 
تقاضانامه  پیش نویس  فرم  آغاز،  در  آزمون،  این 
مندرج در این دفترچه را تکمیل کنند و پس از آن، 
مطابق فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اینترنتي 
سازمان سنجش، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي 

برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد کنند. 
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  براساس  ـ   8
کارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور سال 1400 
)نوبت بیست و دوم( در روز جمعه 24 تیر ماه سال 
1401 برگزار خواهد شد؛ بنابراین، شایسته است که 
داوطلبان، از روز سه  شنبه 21 لغایت روز پنجشنبه 
پایگاه  به  مراجعه  با   ،1401 سال  ماه  تیر   23
اطالع رساني سازمان سنجش، نسبت به تهیه پرینت 
کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون اقدام کنند. 
دوره   معدل  درصدي   20 تأثیر  به  عنایت  با  9ـ 
داوطلبان،  که  مي شود  توصیه  مؤکداً  کارشناسي، 
معدل دوره کارشناسي خود را با توجه به توضیحات 
مندرج در دفترچه راهنماي این آزمون، با دقت درج 
تراز  کارشناسي  معدل  که  است  ذکر  شایان  کنند. 
شده و میانگین وزني آنها، تأثیر بیست درصدي در 

نمره کل داوطلبان خواهد داشت.
تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه   10ـ 
رقمي   6 پرونده  شماره  دریافت  ثبت نام،  تقاضانامه 
از  پرینت  نسخه  یک  رقمي،   16 پي گیري  کد  و 
تقاضانامه شان تهیه کرده و مندرجات آن را کنترل 

نموده و آن را نزد خود نگهداري کنند.
موفق باشید

چند نكته درباره ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 
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21 تا 23 فروردین ماه سال 1401 :

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون 

كارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی 

مهلــت ثبت نــام در آزمون کارشناسی ارشــد 

رشــته های گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ تمدید 

شــد و داوطلبان می توانند در فروردین ماه سال 

۱۴۰۱ نســبت به ثبت نام و ویرایش مجدد اقدام 

کنند. 

فرصت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشــد رشته های گروه 

علوم پزشکی سال 1401 از 30 بهمن ماه آغاز شده بود 

و ساعت 24 روز 10 اسفند ماه به پایان رسید.

الزم بــه یــادآوری اســت کــه آزمــون ورودی دوره 

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه علوم پزشکی 

ســال تحصیلی 1401-1402 در روزهای 5 و 6 خرداد 

ماه سال 1401 برگزار خواهد شد.

مرکز ســنجش آموزش پزشــکی اعالم کرد: با توجه به 

اتمام مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و درخواست 

داوطلبــان، فرصــت مجدد بــرای ثبت نام یــا تصحیح 

اطالعات، از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه 1401 در نظر 

گرفته شده است.

داوطلبانــی که دارای شــرایط زیر هســتند، می توانند 

نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش یا تکمیل مدارک در 

زمان یاد شده اقدام کنند:

الف( افــرادی که موفق به ثبت نام نشــده اند یا ثبت نام 

جدید می خواهنــد انجام دهند یا فقط در یک رشــته 

امتحانی ثبت نام کرده اند و در رشــته امتحانی دوم نیز 

می خواهند ثبت نام کنند.

ب( افــرادی که نیاز به تصحیــح و ویرایش اطالعات و 

مدارک خود یا ارسال مدارک جدید دارند.

ج( افرادی که هزینه ثبت نام در آزمون را پرداخت کرده 

و از بانــک مربوط کد پی گیری پرداخت موفقیت آمیز را 

دریافــت کرده اند، ولی به دلیل اتمــام مهلت ثبت نام یا 

دالیل دیگر، نتوانســته اند در این آزمون ثبت نام کنند. 

این افراد طی فروردین مــاه، با ورود این کد پی گیری، 

می توانند ثبت نام خود را انجام دهند.

د( افــرادی که هزینــه ثبت نام در آزمــون را پرداخت 

کــرده و از درگاه یا بانک مربوط، کد پی گیری پرداخت 

موفقیت آمیــز را دریافت کرده اند، ولــی با خطای عدم 

پرداخت هزینه ثبت نام در سامانه ثبت نام مرکز سنجش 

آموزش پزشکی مواجه شده اند، درخواست خود را با درج 

کد پی گیری، مطابق صفحه 2 دفترچه راهنمای ثبت نام 

در قســمت پرداخت هزینه، ارسال کنند تا بررسی الزم 

صورت پذیرد.

نکته مهم: داوطلبان دقت کنند که کد پی گیری پرداخت 

هزینه، با کد رهگیری ثبت نام نهایی، متفاوت است.

افرادی که کد پی گیری پرداخت موفقیت آمیز را دریافت 

کرده اند، در زمان تمدید ثبت نام، برای شــروع ثبت نام 

مطابق بند 3-2 صفحه 28 دفترچه راهنمای ثبت نام، با 

وارد کردن کد ملی، بقیه مراحل را انجام دهند.

الزم به یادآوری است که پس از اتمام ثبت نام و ویرایش، 

به هیچ عنوان اطالعات ثبت نام، رشــته امتحانی و حوزه 

امتحانی تغییر نخواهد کرد.

توجه: در تمام مدت زمــان ثبت نام، تصحیح و ویرایش 

اطالعات ثبت شده )به جز کد ملی( امکان پذیر است.

تأکید می شــود که پس از اتمام ثبت نام نهایی و قبل از 

اتمــام مهلت ثبت نام و ویرایــش، از فرم ثبت نام پرینت 

گرفته شده و کلیه اطالعات بررسی شود. الزم است که 

این فرم برای ارائه در مواقع الزم، نگهداری شود.

داوطلب دانشــجوی ســال آخر، باید طبق مفاد صفحه 

31 دفترچــه راهنمای ثبت نام عمــل کند. این گروه از 

داوطلبان، باید فرم شــماره 1 مخصــوص معدل را، که 

در انتهای دفترچه درج شــده است، فقط در بازه زمانی 

14 فروردین تا 31 اردیبهشت ماه سال 1401 به امضاء 

معاونت آموزشی دانشــگاه خود برساند و با دانشگاه، به 

منظور انجام مراحل مربــوط حضوری یا غیر حضوری، 

هماهنگی کند.

داوطلب باید، پس از اطمینــان از صحیح بودن معدل، 

میانگین نمرات فراغت از تحصیل یا واحدهای گذرانده 

خــود تا 31 اردیبهشــت ماه ســال 1401 را به هنگام 

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، در قسمت ویرایش 

معدل، اطالعات معدل  ثبت نهایی کند.

مالک عمل مرکز سنجش آموزش پزشکی، معدل اعالم 

شده در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به هنگام 

دریافت کارت ورود به جلسه است.

ضمناً در صورت ایجاد هر گونــه تغییر در روند موجود 

یــا ابالغ جدید، بالفاصله مراتب از طریق ســامانه مرکز 

ســنجش آموزش پزشــکی، به داوطلبان اطالع رسانی 

خواهد شد.

25 اردیبهشت ماه سال 1401:

آخرین مهلت دانشجویان

 برای ثبت نام وام های شهریه ، 

مسکن و تحصیلی

بر اســاس اعالم صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، زمان ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال 
دوم ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ حداکثر تا ۲۵ اردیبهشــت ماه 
سال ۱۴۰۱ است و دانشجویان باید تا تاریخ فوق، 

برای ثبت نام در هر یک از این وام ها اقدام کنند.
زمان ثبت نام وام های دانشــجویی تحصیلی، شــهریه و 
مســکن در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1401 
حداکثر تا تاریخ 25 اردیبهشــت ماه سال 1401 تعیین 
شده و الزم است که دانشجویان متقاضی، تا تاریخ فوق، 
نسبت به تشکیل پرونده، و یا در صورت داشتن پرونده، 
نسبت به ثبت درخواست وام و ارسال مدارک الزم خود 

اقدام کنند.
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین 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.

بدیهی اســت که تاریخ فــوق، فعاًل نهایی بــوده و در 
صورت تمدید مجدد، از سوی صندوق رفاه دانشجویان 
اطالع رســانی خواهد شــد. طبق اعالم صنــدوق رفاه 
دانشجویان، شرایط، ضوابط، مبالغ جدید و نحوه ثبت نام 
 برای وام ویژه دکتــری و وام ضروری، حداکثر تا تاریخ 
27 فروردیــن مــاه ســال 1401 اعالم خواهد شــد. 
ضمناً امــکان پرداخت وام تا قبل از پایان ســال، برای 
دانشگاه هایی که در موعد مقرر اقدام کنند، وجود دارد.

بر اساس این گزارش، پایان دوره دریافت وام دانشجویان 
در مقطع کارشناسی ارشــد ناپیوســته 4 نیمسال، و در 

مقطع دکتری ناپیوسته 8 نیمسال است.
همچنین بــه پایان دوره دریافت وام دانشــجویانی که 
مطابــق قوانین، در اولین نیمســال اضافی وام دریافت 

کرده اند، یک نیمسال تحصیلی اضافه می گردد.
ضمناً دانشــجو ملزم اســت که حداکثــر 9 ماه پس از 
پایــان دوره دریافت وام، با مراجعه به امور دانشــجویی 
و پرداخــت 10 درصد مجموع مبلغ وام ها، نســبت به 

تقسیط آن اقدام نماید.
گفتنی اســت که باز پرداخت وام مسکن، حداکثر 9 ماه 
پــس از پایان دوره دریافت وام به صورت یکجا و قبل از 

صدور دفترچه قسط سایر وام هاست.
آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که در زمان 

مقرر نســبت به تعیین وضعیت بدهــی خود و دریافت 
دفترچه اقســاط اقــدام ننمایند، مجمــوع بدهی آنان 
به دین حال تبدیل شــده و دانشــجو ملزم به پرداخت 

یکجای کل بدهی خود خواهد بود.
ضمنــاً از کلیه وام هــا، از زمان دریافت وام تا شــروع 
 اولین سررســید بازپرداخت، 4 درصد کارمزد به صورت 

روز شمار از وام های دانشجویی اخذ می گردد.
حداقل مبلغ قســط ها 200 هزار تومان اســت که این 
مبلغ می تواند هر ســال با تشخیص رئیس صندوق رفاه 

دانشجویان افزایش یابد.
الزم به یادآوری اســت که مــدت بازپرداخت هر یک از 
 وام ها، متناســب با میزان باقی مانــده بدهی، حداکثر تا 

5 سال )60 قسط( است.
بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان، 
در صورتی که یک یا بیش از یک قســط معوق داشــته 
باشند یا در زمان تعیین شده، نسبت به تعیین وضعیت 
بدهی و اخذ دفترچه اقســاط اقدام ننمایند، در فهرست 

بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
همچنیــن در صورتی که بیش از 10 قســط متوالی در 
پرداخت اقســاط تأخیر ایجاد شــود، کل بدهی )اعم از 
اصل، کارمزد و خســارات متعلقه( به دین حال تبدیل 
شده و باید به صورت یکجا در یک مرحله پرداخت گردد.

گفتنی اســت که صــدور هرگونــه تأییدیــه و جواب 
استعالم های ســازمان ها و گواهی فراغت از تحصیل، با 
احراز عدم وجود اقساط معوق و بدهی صادر خواهد شد.

ضمناً تســلیم اصل مدرک تحصیلی )نه گواهی موقت( 
و ریزنمــرات، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات 

قانونی دیگر امکان پذیر است.
همچنین دانشــجویانی که بر اساس مقررات تحصیلی، 
در مقطع تحصیلی پذیرش شــده امکان ادامه تحصیل را 
نداشــته باشــند )انصراف و اخراج(، ملزم به تسویه کل 

بدهی به صورت یکجا به صندوق هستند.
دانش آموختگان فاقد بضاعت مالــی، که بدهی آنان به 
دین حال تبدیل شــده اســت، در صورت ارائه دالیل، 
مدارک و مستندات کافی مبنی بر عدم بضاعت مالی، به 
تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان، مجموع بدهی 
آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه( حداکثر تا 
36 قســط متناسب با میزان بدهی، قابل تقسیط مجدد 

است.
الزم به یادآوری است که در صورت قبولی دانش آموخته 
در مقطع باالتر، با توجه به شــرایط دانشــجو، پرداخت 

اقساط و بدهی دفترچه تغییر خواهد کرد.
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به اطالع متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد دوره های فراگیر دانشگاه 
در  براي شرکت  ثبت نام  که  مي رساند  و دوم(  بیست  )نوبت  پیام نور سال ۱۴۰۰ 
آزمون مذکور از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان از روز سه شنبه 1400/12/10  
لذا متقاضیان داراي  پایان مي پذیرد؛  آغاز شده است و در روز جمعه1400/12/20 

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

در درگاه اطالع رسانی این سازمان در دسترس قرار گرفته است.
مراحلي كه متقاضی باید 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 تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

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 توزیع كارت اینترنتي 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 توصیه 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 توضیحات 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.
۲(متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و کد پي گیري 
نزد خود  را  از تقاضانامه شان تهیه کرده و آن  یک نسخه پرینت  رقمي،   16

نگهداري نمایند.
3(در انتخاب کدرشته  امتحاني و همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني 
خود دقت نمایید؛ 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 متقاضیان )این موضوع براي متقاضیاني که ثبت نام 
که،  مي گردد  تأکید  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  نمایید  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 یا ارتباط غیرحضوری 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: ۴۲۱63-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد 

دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال 1400 )نوبت بیست و دوم(
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هر بار که می خواهم از دانش آموزانم، آزمون تستی بگیرم، از من می پرسند که آیا نمرۀ 
منفی هم دارد، و من هر بار می گویم که آزمون تستی بدون نمرۀ منفی بی معناست؛ 
چون دانش فردی که آزمون تستی می دهد، تنها در صورتی  قابل سنجش است که 
نمرۀ منفی نیز محاسبه شود؛ و گرنه  امکان دارد که برخی از افراد، بدون هیچ دانشی 

به سؤال ها پاسخ دهند، و برخی از پاسخ ها نیز بر حسب اتفاق صحیح باشند.
سازمان سنجش آموزش کشور نیز به همین خاطر، در تمام آزمون های تستی، نمرۀ منفی 
را محاسبه می کند؛ به این صورت که به هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک 
سوم نمره منفی تعلق می گیرد، و اگر سؤالی بدون پاسخ باشد، نمره مثبت یا منفی ندارد.

شانس و اقبال در كنکور جایی ندارد
نمی آورند،  سراسری  آزمون  در  خوبی  رتبۀ  که  کنکور،  داوطلبان  اکثر  می دانید  آیا 
گرفتار چاه نمرۀ منفی می شوند؟! داوطلبانی که می گویند دلشان نمی آید سؤالی را 
بدون پاسخ بگذارند ! یا فکر می کنند که شانس و اقبال خوبی دارند و می توانند روی 
آن حساب کنند، و عده ای نیز فریب تبلیغات افراد و مؤسساتی را می خورند که به آنها 
راهکارهایی را پیشنهاد می دهند تا حتی بدون مطالعۀ سؤال، به گزینۀ صحیح برسند !  

اما واقعیت این است که اگر در تستی هیچ یک از گزینه ها را نتوانستید حذف کنید 
و بخواهید به طور شانسی به آن پاسخ دهید، بر اساس قانون احتماالت، برای اینکه 
به جواب درست برسید، شانس بسیار کمی خواهید داشت؛ بنابراین، بهتر است که به 
این تست پاسخ ندهید و به سراغ تست بعدی بروید. همچنین اگر در تستی با توجه 
به معلومات و دانشتان، توانستید یک گزینه را حذف کنید و بخواهید بین سه گزینه 
باقی مانده، به طور شانسی، یکی را انتخاب کنید، احتمال انتخاب گزینه درست، سه 
پاسخ  اصاًل  نیز  به چنین تستی  و  بهتر است  به یک است؛ یعنی حدود 33 درصد 
ندهید. برخی از مشاوران پیشنهاد می دهند که اگر در تستی مطمئن شدید که دو تا 
از گزینه ها حتماً اشتباه است، در صورتی که بخواهید پاسخ درست را به طور تصادفی 
مشخص کنید، شانس شما دو به یک است که احتمال خوبی است؛ بنابراین، یکی از 
دو گزینۀ باقی مانده را انتخاب کنید؛ اما ما معتقدیم که حتی در بین دو گزینه نیز بر 

حسب احتمال، یکی را انتخاب نکنید؛ چون سؤال های کنکور در چند سال اخیر، به 
گونه ای است که داوطلبان بین دو گزینه مرّدد می مانند، و اگر با ظرافت ها و نکته های 
تستی هر درس آشنا نباشند، احتماِل دادِن پاسخ غلط بسیار زیاد خواهد بود و همین 

پاسخ های غلط، اثر پاسخ های درست را هم از بین می برد.
بی شک، تعداد قابل توجهی از 31 هزار و 289 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی، که سال گذشته درصد  فیزیکشان منفی شده است، تصور می کردند که تعدادی 
در  اما  کرده اند؛  انتخاب  درست  داده اند،  پاسخ  احتمال  پایه  بر  که  را  سؤال هایی  از 
نهایت، درصد منفی نصیبشان شده است ! یا 75 هزار و 176 داوطلب گروه آزمایشی 
علوم تجربی، که سال گذشته در درس ادبیات، نمرۀ منفی کسب کرده اند، اصاًل چنین 

تصوری را  از وضعیت خود نداشتند.
نکته دیگر اینکه وقت گذاشتن روی تست هایی که در پاسخ صحیح آنها شک دارید، 
زمان و تمرکز شما را برای پاسخ دادن به سؤال هایی که جواب آنها را بلد هستید، 
از بین می برد؛ پس به جای امید بستن به شانس و اقبال، این روزها حسابی درس 
و  تا سرعت  به تست های زمان دار غافل نشوید  پاسخ دادن  از  بخوانید و در ضمن 
مهارت الزم را در حل آنها نیز کسب کنید. مطمئن باشید که شما هر چه عمیق تر 
مطالعه کنید و تست های بیشتری را حل کنید، احتمال اینکه سر جلسۀ آزمون، بین 

انتخاب گزینه ها دچار شک و تردید شوید، خیلی کمتر است.
سر جلسۀ آزمون نیز تمرکز و دقت الزم را داشته باشید و به نکته های کلیدی سؤال، 
مثل قیدها یا منفی و مثبت بودن فعل سؤال، توجه کنید همچنین محاسبات الزم را 

با دقت انجام دهید تا به اشتباه پاسخ ندهید.
هیچ وقت پر کردن پاسخنامه تان را به لحظات آخر موکول نکنید؛ چون احتمال اینکه 
آن را اشتباه پر کنید یا یک سؤال را جا بیندازید و، در نتیجه، پاسخنامه به اشتباه 
پر شود، زیاد خواهد بود؛ پس بعد از رسیدن به جواب صحیح، گزینۀ صحیح را در 
پاسخنامه پر کنید و در نهایت، سماجتی روی اینکه باید به همۀ سؤال های کنکور 
پاسخ بدهید، نداشته باشید و مطمئن باشید که حتی رتبه های تک رقمی کنکور نیز 

به برخی از سؤال ها اصاًل پاسخ نمی دهند.  

در آزمون سراسری :

منرۀ منفے را جدی بگیرید
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است 

كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از سال گذشته 

به صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين 

اخبار و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين 

تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر 

آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و ششمني سال فعاليت خود، به مين همراهى 

و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به 

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

عكـس ها،  طـرح ها،  مى تواننــد  عالقه مندان  و  بازديدكننـدگان   خواننـدگاـن، 

PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن 

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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درس فیزیــک در آزمون سراســري گروه 
آزمایشــي علــوم ریاضی و فنــي، پس از 
درس ریاضیــات، دارای باالتریــن ضریب 
و پر امتیازترین آنهاســت. به خاطر امتیاز 
باال و اهمیت آن بــراي موفقیت در آزمون 
سراســري، باید در تعیین ساعات مطالعه و 
تمرین این درس، برنامه ریزی دقیقی داشته 
باشید و برای مطالعه کامل آن تالش نمایید 
تا اگر قصد قبولی در یک رشته مهندسی و 
همچنین یک دانشگاه خوب را دارید، خود را 
برای کسب درصد باالیی در این درس و به 
دست آوردن یک رتبه مطلوب آماده کنید. 
     با اینکه فیزیک، درس بسیار مهمی است، 
اما بسیاری از داوطلبان آن را جزو درس های 
مشــکل می دانند؛ ولي توجه داشــته باشید، 
برخالف ظاهر سختی که 
این درس دارد، اگر با آن 
همراه شوید و در هنگام 
مطالعه به مفاهیم درس 
توجه کنید و با آن کنار 
برای  این درس  بیایید، 
شما جزو دروس شیرین 
و بــه یادماندنی خواهد 
شــد؛ در واقــع، شــما 
این  مطالعه  می توانیــد 
درس را برای خود آسان 
و راحــت نموده و از 
خوبی  نمره  آن 
را کســب 

کنید.
 

مطالعه دقیق و اصولی درس فیزیک، مستلزم این است که 
این درس را در سه مرحله و با دقت بخوانید:

1ـ مطالعه اولیه    
مانند همه درس ها، درس فیزیک را نیز باید یک یا چند بار، 
بسته به توان و آمادگی قبلی تان در این درس، مطالعه کنید. 
بســیاری از داوطلبان، با تصور اینکه فیزیک درسی مشکل 
اســت، ســعی می کنند تا با جمع آوری جزوات مختلف به 
مطالعه این درس بپردازند؛ اما باید بدانید که در آغاز مطالعه 
اصاًل نیازی به انجام این کار نیست و شما باید اساس کار خود 
را در مطالعه درس فیزیک، روی کتاب درســی و موضوعات 
مطرح شــده در آن بگذارید و ســپس، در صورت لزوم، به 
جزوات دیگر مراجعه کنید. می توانید اســتفاده از جزوات را 
برای مطالعه تکمیلی و آموختن اطالعات بســیار ریزی که 
ممکن است در آزمون سراسري مطرح شود، اختصاص دهید. 
انجام این کار، مخصوص داوطلبانی است که مباحث کتاب 
را به خوبــی یادگرفته اند و نیز وقت کافی برای پرداختن به 
این موضوعات را دارند. یکی از کارهای مهمی که همه شما 
داوطلبان در مطالعه درس فیزیک باید به آن توجه داشــته 
باشید، این است که در درس فیزیک، به جای مطالعه ترتیبی 
فیزیک یک، دو، ســه و ... مباحث را بــه صورت موضوعی 
مطالعه کنید؛ مثالً وقتی کــه می خواهید بحث مکانیک را 
بخوانید، ابتدا به سراغ فیزیک دو بروید و مبحث مکانیک را 
در آنجا بخوانید و مسائل مربوط به آن را حل کنید و سپس 
مبحث مکانیــک را در فیزیک پایه هاي دیگر مطالعه کنید. 
با انجــام این کار، هم در زمان مطالعه تان صرفه جویی کرده 
و هم، به علت اینکــه مباحث پایه ای را خوانده اید، در بحث 

جدید نیز یادگیری بیشتری خواهید داشت.
      از چند سال قبل، طراحان درس فیزیک سعی می کنند 
تا براي این درس، ســؤاالت مفهومی طــرح نمایند. این 
موضوع باعث می شود تا داوطلبانی که واقعاً مباحث فیزیک 
را به خوبی خوانده و آنها را یاد گرفته اند، به سؤاالت پاسخ 
دهند؛ به این ترتیب و به عنوان مثال، قباًل یک دانش آموز 
برای تســلط بر فصل حرکت شناسی در مبحث مکانیک، 
باید حداقل 30 تا 40 نکته کنکوری را حفظ می کرد، ولی 
اکنون احاطه بر مطلب درسی به اضافه چند نکته اساسی، 
می تواند به تست زنی خوب در این درس کمک بسیار زیادی 
کند؛ ضمن آنکه شما باید ابتدا مطالب را به صورت مفهومی 

فيزيڪ ؛ درسے مهم و دارای محاسبات بسیار دقیق
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و کامل یاد بگیرید و سپس از نکات تستی استفاده کنید؛ 
بنابراین، از درک عمیق و مفهومی فیزیک غافل نشــوید و 
هرگز یک مفهوم فیزیک را، با ژرفایی که دارد، در حد یک 

تعریف خشک پایین نیاورید.
    حتماً برخی از شما داوطلبان عزیز می پرسید که منظور 
از مفهومی خواندن فیزیک چیست و چگونه باید این کار 
را انجام داد. در پاســخ مي گوییم که شما داوطلب گرامی 
برای مفهومی خواندن این درس، باید، به جای حفظ نکات 
و فرمول های غیر الزم، روش های حل مسأله را یاد بگیرید، 
و برای شــروع مطالعه، متن کتاب درســی و حل مثال ها 
و تمرین های آخر فصل کتاب درســی را در سر لوحه کار 
خود قرار دهید. تعداد سؤاالت فیزیک نامحدود است، ولی 
تیپ های موجود برای هر بحث، محدود اســت؛ بنابراین، 
مفاهیم مرتبط با هر تیپ و روش های حل مربوط به آن را 
کاماًل یاد بگیرید و برای هر تیپ، تمرین های زیادی را حل 
کنید. در شروع مطالعه صبور باشید. اگر داوطلبی هستید 
که در این درس ضعیف هســتید یا احساس می کنید که 
آن طور که باید، نمی توانید به صورت اصولی این درس را 
مطالعه کنید، مطمئن باشید که با کمی پشتکار و جدیت، 
می توانید نتیجه قابل قبولی را در این درس کســب کنید. 
یکی از راه های موفقیت در این درس، حل تمرین های زیاد 
برای هر مبحث است. باید بدانید که میزان موفقیت شما، 

بستگی به حجم تمرین شما در این درس دارد.
     نکته بسیار مهم دیگری که در مطالعه فیزیک، حتماً باید 
به آن توجه داشته باشید، این است که برای پاسخگویی به 
برخی از سؤاالت این درس، الزم است تا بعضی از محاسبات 
ریاضی را به خوبی بدانید؛ زیرا ممکن است، به دلیل ضعفی 
که در محاسبات ریاضی دارید، نتوانید از عهده حل مسأله 
برآیید؛ پــس توصیه می کنیم، تا فرصت باقی اســت، در 
قســمت هایی از ریاضیات )مثل برآیند و تفاضل بردارها، 
تجزیه بردار به دو مؤلفه، رابطه فیثاغورث، حل مثلث، روابط 
مثلثاتی و ...(، که در حل مســائل فیزیک کاربرد بیشتری 

دارند، مطالعه و تمرین داشته باشید. 
    در مطالعه درس فیزیک، به مبحث مکانیک توجه خاصي 
داشته باشید؛ زیرا مبحث مکانیک، 20 تا 25 درصد پرسش ها 
را به خود اختصاص داده اســت و تســلط بر این بخش، 
می تواند به تنهایی باعث کسب درصد قابل قبولی در این 
درس برای شما گردد. بهتر است که قبل از شروع مطالعه 
مبحث فشــار و مکانیک، موضوع فیزیک و اندازه گیری را 
کاماًل یاد بگیرید؛ مثاًل به طور تقریبي، هر دو سال یک بار، 
یک تست از چگالی می آید و منظور از طرح این تست در 

کنکور، تبدیل واحدها در آن است.
      پــس از اینکه هر یک از مباحث را مطالعه کردید، به 
سراغ تمرین های آن مبحث بروید و تا می توانید، تمرین های 
بیشــتری از مبحث یاد شده را حل کنید. مقدار وقتی که 
باید برای هر مبحث اختصاص دهید، بسته به وقت، توان و 

میزان یادگیری شما و اهمیت آن مبحث است. پس از حل 
تمرین ها، تمرین های سخت را عالمت زده و در مرورهای 
بعدی، دوباره آنها را حل و بررســی کنید. در مطالعه اولیه 
می توانید از تست های کنکور نیز برای تمرین استفاده کنید. 

2ـ مرور
مرور کــردن، کلید تثبیت اطالعات هر درســی در کنکور 
اســت. اگر به عنوان یک داوطلب کنکور، درسی را بخوانید، 
اما آن درس را مرور نکنید، مطمئن باشــید که نمی توانید 
نتیجه مطلوب و قابل قبولی را در درس مورد نظر کســب 
کنید. درســی مانند فیزیک، به دلیل مباحث متفاوتی که 
دارد، نیازمند مرورهای مختلف است تا مطالب آن یادآوری 
شده و فراموش نشــوند. برای مرور بهتر و اصولی تر، سعی 
کنیــد که پس از هر بار خواندن، از نکات و فرمول های مهم 
یادداشت برداری کنید و برای مرور از این یادداشت ها استفاده 
کنید. ضمناً یکی از کارهای بسیار مفیدی که می توانید انجام 
دهید، این است که یادداشت های خود را به صورت مبحثی 
جمع آوری کنید تا هنگام مطالعه، تمام مطالب مهم مربوط 

به یک مبحث را در کنار هم داشته باشید. 
     در این درس نیز، مانند بسیاری دیگر از دروس، باید چند 
مرحله مرور را در برنامه ریزی خود بگنجانید. بهتر است که 
مــرور اصلی و نهایی را برای ایام بعد از عید در نظر بگیرید. 
تا آن زمان، کل مطالب یا بخش مهمی از آنها را فراگرفته و 
احتیاج دارید تا مطالب را به طور کامل در ذهن خود تثبیت 
کنیــد، و برای انجام این کار، نیاز بــه مرور نهایی و جامع 
دارید؛ اما در طی مدت مطالعه، قبل از مرور جامع نیز شما 
نیاز به مرورهای مختلف دارید. انجام این کار برای آن است 
تا شما بتوانید مباحثی را که هر هفته در این درس مطالعه 
می کنید، به خوبی یاد گرفته و به حافظه خود بســپارید. 
اینکه ســاعات مطالعه و مدت آن در برنامه چقدر باشد، به 
شما و میزان یادگیری تان بســتگی دارد. می توانید بعد از 
هر دفعه مطالعه ایــن درس یا پس از مطالعه کل مبحث، 
به مرور آن بپردازید. مهم این اســت که مرور را در برنامه 
مطالعاتی خود گنجانده باشید.کار دیگری که در مرور این 
درس می توانید انجام دهید، این است که تست هایی را که 
پیش از این به عنوان تمرین حل کرده بودید و از نظر شما 
سخت بوده است و نمونه های مشابه آن را نیز در مرورهایتان 

قرار دهید تا بتوانید تسلط بیشتری بر درس پیدا کنید.

3ـ تست زنی
یکی از کارهایی که شــما داوطلب عزیز برای موفقیت در 
درس فیزیک باید انجام دهید، این است که با حل کردن 
تســت های تمرینی و ســرعتی در این درس، خودتان را 
محک زده و نقاط قــوت و ضعفتان را دریابید. اگر نگاهی 
گذرا به پرسش های فیزیک در آزمون سراسري سال های 
گذشته داشته باشید، خواهید دید که اکثر پرسش های این 
درس، تکراری هســتند؛ یعنی در حدود 70 تا 80 درصد 
این پرسش ها، مشابه پرســش های کنکور سال های قبل 
هســتند؛ پس حتماً به منظور تمرین تســت زنی، بررسی 
تســت های کنکور ســال های قبل را در این درس، نیز در 
برنامــه خود بگنجانید. در مبحث مکانیک، برای یادگیری 
بهتر، تا می توانید، تست های متنوع و مسائل مختلف را، که 

در سطح کتاب درسی است، حل کنید.
     بــرای هر مبحث، با توجه به اهمیــت آن و وقتی که 
داریــد، بیــن 40 تا 50 تســت را برای تمریــن انتخاب 
کنیــد و اگر مبحثی را به طور کامــل نخوانده اید، به حل 
تست های تمرینی مربوط به آن نپردازید. همچنین به یاد 
داشــته باشید که در انتخاب تست های تمرینی، اولویت با 
تست های آزمون های سراسري ســال های گذشته است؛ 
چون هم استاندارد هســتند و هم تمام مطالب درسی را 
پوشــش می دهند. در ابتدا، که به حل تست می پردازید، 
زمان تســت زدن را در نظر نگیریــد و فقط خودتان را در 
میزان یادگیری  در تست زنی ســؤاالت آن مبحث محک 
بزنید و تســت زنی ســرعتی را به خرداد ماه محول کنید. 
ضمناً تســت هایی را که حل نکرده یا غلط حل کرده اید، 
حتماً عالمت گذاری کنید؛ زیرا در این تست ها ضعف دارید 
و باید آن ضعف ها را برطرف کنید. همچنین در زمان مرور 
یک مبحث از درس فیزیک، به سراغ تست هایی که قباًل به 
آنها پاسخ غلط داده اید یا اصاًل نتوانسته اید حل کنید، بروید. 
اگر باز هم در حل برخی از این تست ها مشکل داشتید، این 
موضوع به آن معنی است که شما باید مبحث مورد نظر را 
چندین بــار دیگر بخوانید تا به طور کامل بر آن مبحث و 
تست هایش مسلط شوید. در نهایت، پس از مرور نهایی این 

درس، به تست زنی سرعتی مبادرت کنید.
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ــا  ــد. گوی ــاًل می لرزی ــن کام ــت تلف ــش پش صدای
موضــوع مهمــی، خیلــی نگرانــش کــرده بــود. آرام 
و غمگیــن گفــت: »می دانیــد کــه مــن دانش آمــوز 
ــرای  ــتم ب ــد نداش ــال قص ــتم. امس ــطی هس متوس
کنکــور درس بخوانــم، امــا االن نظــرم عــوض شــده 
ــي  اســت و می خواهــم مطالعــه را شــروع کنــم، ول
ــه کاًل  ــد ک ــد و می گوین ــدم کرده ان ــا ناامی خیلی ه
ــم  ــت ک ــن وق ــا ای ــر ب ــوم؛ آخ ــال ش ــد بی خی بای
نمی توانــم موفــق شــوم. می خواســتم نظــر شــما را 
در ایــن مــورد بدانــم. بــه نظــر شــما بایــد مــن چــه 
کار کنــم؟« همان طــوری کــه بــه صحبت هــای 
ســیما گــوش مــی دادم، نگاهــی بــه تقویــم انداختم. 
ــا  ــاه را نشــان مــی داد. ب ــم، اواســط اســفند   م تقوی
خــودم گفتــم »مگــر االن بــرای کنکــور دیــر شــده 
ــن  ــود و م ــن ب ــواب م ــر ج ــیما منتظ اســت؟!« س
ــکل  ــه مش ــردم ک ــر می ک ــوع فک ــن موض ــه ای ب
ــان  ــر ســال، مشــکل بســیاری از داوطلب ســیما، ه
ــل  ــه دالی ــادی ب ــان زی ــال، داوطلب ــر س ــت. ه اس
ــی،  ــکالت خانوادگ ــاری، مش ــد: بیم ــف، مانن مختل
ــال و  ــی اهم ــی و حت ــل پیش بین ــات غیرقاب اتفاق
ــه  ــاه ب ــر م ــا مه ــد از تابســتان ی ــی، نمی توانن تنبل
صــورت مرتــب و اصولــی شــروع بــه مطالعــه کننــد. 
ــری  ــک تصمیم گی ــا ی ــان ب ــن داوطلب ــی از ای برخ
ــی  ــه خوب ــده ب ــاب ش ــزی حس ــت و برنامه ری درس
می تواننــد از وقــت باقــی مانــده، بهتریــن اســتفاده 
ــاً  ــان، واقع ــری از داوطلب ــده دیگ ــا ع ــد؛ ام را بکنن
ــی  ــت و اصول ــم درس ــک تصمی ــه ی ــد ک نمی توانن

در ایــن زمینــه بگیرنــد؛ بنابرایــن، نمی تواننــد 
موفــق شــوند. در ایــن میــان، عــده ای هــم هســتند 
کــه ابتــدا خــوب شــروع می کننــد، امــا وقتــی بــه 
اواســط کار می رســند، بــه دالیــل مختلــف، ناامیــد 
شــده و دســت از تــالش می کشــند و پــس از 
ــا  ــد؛ ام ــه برمی آین ــدد مطالع ــاره درص ــی، دوب مدت
گمــان می کننــد کــه از ســایر داوطلبــان بــه کلــی 
ــد؛ بنابرایــن، ســر دو راهــی مطالعــه  عقــب مانده ان

ــد. ــدادن می مانن ــور ن ــا کنک ی
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مســأله می توانــد مشــکل 
ــد،  ــم باش ــز ه ــان عزی ــما داوطلب ــیاری از ش بس
ــا  ــما را ب ــا ش ــم ت ــعی می کنی ــه س ــن مقال در ای
ــتفاده از آن  ــا اس ــه ب ــم ک ــنا کنی ــی آش راهکارهای
ــک  ــا ی ــد ب ــز مي توانی ــده نی ــی مان ــان باق در زم
ــل از  ــوید. قب ــول ش ــور قب ــوب در کنک ــه خ نتیج
آن، حتمــاً بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــید 
ــت، و  ــدنی اس ــر و ش ــاق، امکان پذی ــن اتف ــه ای ک
ــور  ــق کنک ــان بســیار موف ــی برخــی از داوطلب حت
نیــز از جملــه همیــن عزیزانــی هســتند کــه تقریبــاً 
در ســه یــا چهــار مــاه پایانــی زمــان باقی مانــده تــا 
ــد.  ــه می کنن ــه مطالع ــروع ب ــری، ش ــون سراس آزم
از مهم تریــن علت هــای ثمربخــش بــودن ایــن 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــوع، می ت موض

الف - اصل فراموشي
ــان  ــه در زم ــي ک ــر مطلب ــي ه ــال فراموش احتم
ــت  ــر اس ــود، کمت ــده ش ــور خوان ــه کنک ــک ب نزدی

ــه  ــري و ب ــراي یادگی ــري ب ــه دوره کمت ــاز ب و نی
خاطرســپاري دارد؛ پــس نگــران نباشــید و مطمئــن 
باشــید کــه اگــر خــوب و بــا دقــت مطالعــه کنیــد، 
ــخ  ــت ها پاس ــه تس ــی ب ــه خوب ــد ب ــاً می توانی حتم

ــد. دهی

ب - اصل تراكم
ــرگاه  ــه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــل تراک ــور از اص منظ
یادگیــري  بــراي  زمانــي  محدودیــت  در  مغــز 
ــه  ــد؛ ب ــش مي یاب ــي آن افزای ــرد، بازده ــرار بگی ق
عبــارت دیگــر، مغــز تمایــل دارد کــه کارهــا را هــر 
ــی  ــال، بازده ــر س ــد. ه ــام ده ــریع تر انج ــه س چ
مطالعاتــی بیشــتر داوطلبــان، از یکــي دو مــاه 
ــد.  ــش مي یاب ــدت افزای ــه ش ــور ب ــه کنک ــده ب مان
ــن  ــد از همی ــم بتوانی ــزان ه ــما عزی ــر ش ــال اگ ح
االن مطالعــه مفیــد و قدرتمنــدي را شــروع کنیــد، 
قطعــاً از چنیــن فرآینــدي، یعنــي مطالعــه متراکــم، 

ــد. ــتفاده کنی ــر اس ــد بهت مي توانی
ضمنــاً، بــرای اینکــه موفقیــت شــما محقــق شــود، 
عــالوه بــر ایــن دو اصــل، بایــد مــواردی را رعایــت 
کنیــد و آنهــا را حتمــاً بــه کار ببندیــد. ایــن مــوارد 

عبارتنــد از:

با انگیزه و محکم باشید
ــه طــور روزمــره انجــام  ــرای هــر کاری کــه مــا ب ب
می دهیــم، داشــتن انگیــزه و هــدف، امــری بســیار 
الزم و مهــم اســت. انگیــزه، موتــور محــرک و 

اگر قدر وقت را بدانید :

هنوز هم مطالعه برای ڪنکور
 دیر نشده است!



11 16 اسفند ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 49

تــوان حرکتــی بــرای همــه کارهــای ماســت. 
ــتید  ــتانی هس ــته از دوس ــزو آن دس ــما ج ــر ش اگ
ــا  ــته ی ــه نداش ــور مطالع ــرای کنک ــا االن ب ــه ت ک
ــه  ــی ک ــن عامل ــد، مهم تری ــه کرده ای ــم مطالع ک
ــن اســت کــه  ــه شــما کمــک کنــد، ای ــد ب می توان
بــار دیگــر بــا انگیــزه و هــدف و محکــم و اســتوار، 
قــدم در راه بگذاریــد و همــه آنچــه را کــه از کنکور 
می خواهیــد، آرزوهــای زیبــا و قشــنگتان و اهــداف 
دوســت داشــتنی و مهمــی را کــه در ســر داریــد و 
... در کاغذهایــی بنویســید و بــه در و دیــوار اتاقتان 
بچســبانید. هــر روز، بارهــا و بارهــا بــه آنهــا نــگاه 
کنیــد و بــا خودتــان بگوییــد کــه می توانیــد؛ بلــه، 
می توانیــد زمــان و کنکــور را بــه تســلیم وادار 
کنیــد و ماننــد یــک قهرمــان، بــه همــه آنچــه کــه 

می خواهیــد، برســید. 
ســعی کنیــد کــه بــه هیــچ عنــوان ناامیــد نشــوید. 
ــا  ــتن انگیزه ه ــرای کش ــم ب ــن س ــدی، بدتری ناامی
ــه احســاس  ــت ک ــر وق ــی اســت. ه ــداف آدم و اه
ناامیــدی کردیــد، دوبــاره بــه اهدافتــان فکــر کنیــد 
ــم  ــد و محک ــد و بلن ــب بزنی ــان نهی ــه خودت و ب
بگوییــد کــه می توانیــد. در ایــن حــال، چنــد 
ــر  ــرادی فک ــه اف ــا ب ــد ی ــی بخوانی ــه انگیزش جمل
ــته اند  ــوده و توانس ــما ب ــرایط ش ــه در ش ــد ک کنی
کنکــور را بــه زانــو در آورنــد؛ حتــی ســعی کنیــد با 
ــه شــما امیــد و روحیــه می دهنــد،  ــرادی کــه ب اف
صحبــت کنیــد. خالصــه هــر کاری کــه از دســتتان 
ــرای پابرجــا مانــدن امیــد و انگیــزه  ــر می آیــد، ب ب

خــود انجــام دهیــد.

 1- سیاستمدار باشید !
ــن  ــا در ای ــا و باره ــا باره ــه م ــواردی ک ــی از م یک
ــم،  ــزد کرده ای ــما گوش ــه ش ــرار و ب ــاالت، تک مق
ــراي آمادگــي در کنکــور، فقــط و  آن اســت کــه ب
فقــط درس خوانــدن مهــم نیســت؛ بلکــه سیاســت 
چگونــه درس خوانــدن هــم، مهــم اســت. بســیاری 
ــز  ــه رم ــد ک ــان می کنن ــز، گم ــان عزی از داوطلب
اســت کــه همــه  ایــن  موفقیــت در کنکــور، 
را بخواننــد  آزمــون سراســري  مباحــث دروس 
ــد.  ــم نیندازن ــم از قل ــوع را ه ــک موض ــی ی و حت
ــن موضــوع بســیار خــوب اســت کــه داوطلبــی  ای

ــه  ــه ب ــد؛ البت ــه کن ــه دروس را مطالع ــد هم بتوان
شــرطی کــه بــرای مــرور خالصــه هــا و تســت زنی 
مبحثــی و خالصــه همــه کارهایــی کــه بــرای یــک 
مطالعــه کامــل و اصولــی الزم اســت، زمــان کافــی 

ــد.  ــته باش ــار داش در اختی
بســیاری از داوطلبــان، از جملــه برخــی از عزیــزان 
و همکالســی ها و دوســتان شــما، کــه از تابســتان 
ــه مطالعــه می کننــد، چنیــن  ــا مهرمــاه شــروع ب ی
کاری را انجــام می دهنــد؛ یعنــی تــالش می کننــد 
کــه تمــام مباحــث همــه دروس را مطالعــه کننــد؛ 
امــا بعــد در زمســتان یــا بهــار، متوجــه می شــوند 
کــه بــه دلیــل حجــم بــاالی مطالعــه اولیــه، فرصت 
مــرور بســیاری از دروس از دســت داده انــد. چنیــن 
موضوعــی باعــث می شــود تــا بســیاری از مطالبــی 
ــته اند،  ــت گذاش ــه آن وق ــرای مطالع ــا ب ــه آنه ک
بــه فراموشــی ســپرده شــود؛ پــس شــما دوســتان 
نبایــد نگــران باشــید؛ زیــرا بــا یــک مطالعــه 
سیاســتمدارانه و اصولــی می توانیــد در کنکــور 

موفــق شــوید.
ــه  ــه چگون ــن مطالع ــود می گویید:"ای ــا خ ــاً ب حتم
اســت؟" بــرای اینکــه در مواجــه شــدن بــا دروس 
کنکــوري در وقــت کــم، درســت و اصولــی برخــورد 
ــا  ــي در آنه ــه آمادگ ــی را ک ــه دروس ــد، هم کنی
بــرای کنکــور شــما الزم اســت و همچنیــن ضریــب 
آنهــا را در دفترچــه ای بنویســید و ســپس مشــخص 
ــدام  ــا ک ــا ی ــک از درس ه ــدام ی ــه در ک ــد ک کنی
یــک از مباحــث دروس، قــوی یــا در کــدام یــک از 
درس هــا یــا مباحــث کــدام یــک از دروس، ضعیــف 

هســتید. بعــد بــه ســراغ بودجه بنــدی دروس 
ــا را  ــت، آنه ــب اولوی ــه ترتی ــد و ب ــث بروی و مباح
شــماره گذاری کنیــد؛ ســپس مشــخص کنیــد کــه 
ــا مباحثــی کــه شــما در آنهــا ضعیــف  درس هــا ی
ــدی  ــه ســهمی در بودجه بن ــوی هســتید، چ ــا ق ی
ــم  ــم نگاهــی ه ــان، نی ــن می ــد. در ای ــور دارن کنک
بــه رشــته های مــورد عالقــه خودتــان داشــته 
ــط  ــدف، فق ــه ه ــد ک ــان باش ــاً یادت ــید. ضمن باش
ــدف،  ــه ه ــت؛ بلک ــور نیس ــدن در کنک ــول ش قب
ــه  ــورد عالق ــته و دانشــگاه م ــول شــدن در رش قب

ــت.  شماس
وقتــی همــه مــوارد بــاال را مشــخص کردیــد، 
نوبــت ایــن رســیده اســت کــه مباحثــی را کــه در 
ــا ده،  ــک ت ــتید، از ی ــوی هس ــا ق ــف ی ــا ضعی آنه
ــه  ــم ک ــش می کنی ــد. خواه ــذاری کنی ــماره گ ش
ــه شــده  ــم ک ــان ه ــت بیشــتر خودت ــرای موفقی ب
اســت، بــا خــود رو راســت باشــید و بیــش از حــد 
یــا کمتــر از آن حــدی کــه هســتید، بــه خودتــان 
نمــره ندهیــد. اگــر در مباحــث یــا دروســی نمــره 
ــن  ــد، کاًل ای ــان دادی ــه خودت ــم ب ــه و نی ــر س زی
ــرا  ــد؛ زی ــذف کنی ــود ح ــه خ ــث را از مطالع مباح
می توانیــد وقــت خــود را بــرای مباحــث یــا 
ــد.  ــه بگیری ــر نتیج ــد و بهت ــر بگذاری دروس دیگ
اگــر در دروســی کــه در آنهــا قــوی هســتید نمــره 
ــاالی هفــت گرفتیــد، زمــان کمــی را در برنامــه  ب
ــد و  ــخص کنی ــن دروس، مش ــرای ای ــی ب مطالعات
ایــن زمــان کــم را هــم بــرای یــک بــار مطالعــه آن 
دروس در نظــر بگیریــد؛ البتــه بــه خاطــر داشــته 
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ــاً  ــت زنی، حتم ــرور و تس ــه در دوره م ــید ک باش
ــاز هــم زمــان  ایــن مباحــث را هــم بگنجانیــد و ب
ــد؛  ــرای مطالعــه آنهــا در نظــر بگیری کمتــری را ب
مثــاًل اگــر قــرار باشــد کــه بــراي مباحثــی، دوبــار 
وقــت مــرور یــا تســت زنی معیــن کنیــد، بــه دروس 
ــک  ــتید، ی ــر هس ــا قوی ت ــه در آنه ــی ک و مباحث
ــد.  ــاص دهی ــت زنی اختص ــرور و تس ــان م ــار زم ب
جــای مهــم در برنامــه مطالعاتــی شــما، درس هــا 
یــا مباحثــی هســتند کــه در آنهــا نمــره بیــن ســه 
و نیــم تــا هفــت گرفته ایــد، و جــای مهم تــر، 
مخصــوص درس هــا و مباحثــی اســت کــه، عــالوه 
ــم از  ــؤاالت ه ــدی س ــره، در بودجه بن ــن نم ــر ای ب

ــد.  اهمیــت بیشــتری برخوردارن
کار دیگــری کــه شــما بــه عنــوان یــک کنکــوری 
سیاســتمدار بایــد انجــام دهیــد، ایــن اســت 
کــه مشــخص کنیــد کــدام بخــش مطالعاتــی 
ــا  ــکل ی ــا مش ــور، ب ــرای کنک ــما ب ــی ش و آمادگ
ــه  ــه مطالع ســختی بیشــتری مواجــه اســت؛ اینک
ــا  ــه ب ــا اینک ــرای شــما ســخت تر اســت ی ــه ب اولی
تســت زنــی مشــکل داریــد؟ وقتــی ایــن موضــوع 
را هــم مشــخص کردیــد، تــالش کنیــد کــه 
وقــت بیشــتری را بــرای رفــع نقــاط ضعــف خــود 

ــد.   ــاص دهی اختص

2- توجه به اصل مهم برنامه ریزی
بعــد از اینکــه مقدمــات چگونگــی مطالعــه دروس 
ــت  ــن اس ــدی ای ــد، گام بع ــم کردی ــود را فراه خ
ــرای مطالعــه آن در اوقــات  کــه جــای خوبــی را ب
ــن  ــام ای ــرای انج ــد. ب ــر بگیری ــان در نظ روزمره ت
برنامه ریــزی  از  دقــت کنیــد کــه  کار، حتمــاً 
ــا  ــه درس ه ــد. ب ــه اســتفاده کنی هفتگــی و ماهیان
ــد و  ــه نمره هایــی کــه از شــما گرفته ان نیــز، بنــا ب
ــان زمــان بدهیــد؛ مثــاًل  اهمیــت آنهــا، در برنامه ت
اگــر درس یــا مبحثــی را کــه بایــد مطالعــه کنیــد، 
در میــزان اهمیــت، هفــت و در میــزان توانمنــدی 
شــما، از شــما چهــار گرفتــه اســت، بــه ایــن درس 
ــاعت  ــار س ــا چه ــه ت ــی س ــه هفتگ ــد در برنام بای
ــور  ــرات مذک ــرا نم ــد؛ زی ــاص دهی ــت اختص وق
ــت، و  ــم اس ــن درس مه ــه ای ــد ک ــان می ده نش
چــون شــما در آن دروس متوســط هســتید، بایــد 
زمــان بیشــتری را بــرای مطالعــه آنهــا اختصــاص 

دهیــد. 
در چنیــن  کــه  عزیــز  داوطلبــان  از  بســیاری 
ــون  ــه چ ــد ک ــور می کنن ــتند، تص ــرایطی هس ش
ــد  ــد، بای ــدن دروس کرده ان ــه خوان ــروع ب ــر ش دی
درس هــا را فقــط مطالعــه کننــد و نبایــد زمانــی را 
ــا جمع بنــدی نهایــی آنهــا در نظــر  ــرای مــرور ی ب
بگیرنــد. ایــن تصــور، بســیار اشــتباه اســت و اگــر 
شــما چنیــن کاری را انجــام دهیــد، یقیــن بدانیــد 
کــه موفقیــت زیــادی کســب نخواهیــد کــرد؛ زیــرا 
مباحثــی کــه شــما می خوانیــد، بــه مــرور و جمــع 
ــری  ــن، کار دیگ ــاز دارد؛ بنابرای ــی نی ــدی نهای بن
ــد، آن اســت  ــد انجــام دهی ــزان بای کــه شــما عزی
کــه در برنامه ریــزی مطالعاتــی خــود، یعنــی 
ــا پایــان  همــان برنامــه ای کــه از اواســط بهمــن ت
ــرور  ــرای م ــی را ب ــرد، جای ــرداد را در برمی گی خ
ــرعتی و  ــت س ــات تس ــز تمرین ــدی و نی و جمع بن
ــه  ــد ک ــت کنی ــد. دق ــع اشــکال در نظــر بگیری رف
ــد  ــما بتوانی ــر ش ــت، و اگ ــت کار اس ــم، کیفی مه
ــد،  ــه کنی ــورت مطالع ــن ص ــه ای ــار درس را ب چه
بهتــر از آن اســت کــه شــش درس را بــه گونــه ای 
ــرور آن  ــدی و م ــع بن ــت جم ــه فرص ــد ک بخوانی

ــید. ــته باش دروس را نداش
ممکــن اســت کــه بعــد از برنامه ریــزی و مطالعــه 
ــی از  ــه برخ ــید ک ــه برس ــن نتیج ــه ای دروس، ب
مباحــث یــا دروس، بــه وقــت کمتــر یــا بیشــتری 
بــرای یادگیــری نیــاز دارنــد. اگــر احســاس کردیــد 
کــه می توانیــد در وقــت کمتــر، آن درس یــا 
مبحــث را بخوانیــد، وقــت آن را بــه یــک درس یــا 
مبحــث ســخت دیگــر کــه در برنامــه داریــد، امــا 
ــد،  ــاص داده بوده ای ــه آن اختص ــری ب ــان کمت زم
ــت،  ــود نداش ــی وج ــن درس ــر چنی ــد، و اگ بدهی
ــد،  یــک مبحــث دیگــر را کــه حــذف کــرده بودی
ــه  ــر متوج ــال اگ ــد. ح ــه کنی ــان اضاف ــه برنامه ت ب
شــدید کــه درســی را کــه بــرای آن چهــار ســاعت 
ــت بیشــتری  ــه وق ــته اید، ب ــت گذاش ــه وق در هفت
نیــاز دارد، اگــر درس مهــم و پراهمیتــی بــود، 
وقتــی را از دروس دیگــر کــم کــرده و بــه آن درس 
اختصــاص دهیــد؛ وگرنــه، بــا توجــه بــه تشــخیص 
خــود و نمراتــی کــه قبــاًل بــه ایــن درس داده ایــد، 
آن را کاًل از برنامــه خــود حــذف و درس دیگــری را 
جایگزیــن آن کنیــد؛ البتــه از ابتــدا و تــا دو یا ســه 

هفتــه، برنامــه خــود را طــوری بچینیــد کــه وقــت 
ــن مشــکلی  ــر چنی ــا اگ ــید ت ــته باش ــی داش اضاف
ــذف  ــی و ح ــه و نگران ــدون دغدغ ــد، ب ــش آم پی
ــتری را در  ــت بیش ــاص، وق ــی خ ــا مبحث درس ی

ــد. ــه آن درس اختصــاص دهی ــه ب برنام

و  طالیــی  دوره هــای  مراقــب   -3
باشــید مهــم  گذرگاه هــای 

یکــی از اشــتباهاتی کــه هــر ســاله گــروه زیــادی 
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــام می دهن ــان انج از داوطلب
ــوند، و  ــل می ش ــاه غاف ــرداد م ــد و خ ــام عی از ای
ــر از  ــان دیگ ــب، بســیاری از داوطلب ــن ترتی ــه ای ب
آنهــا ســبقت می گیرنــد. بــا توجــه بــه اینکــه شــما 
ــدن  ــه خوان ــروع ب ــتانتان ش ــه دوس ــر از بقی دیرت
ــا  ــن دوره ه ــه ای ــد ب ــاً بای ــد، حتم دروس کرده ای
ــا  ــن زمان ه ــد و در ای توجــه خاصــی نشــان بدهی
ــد  ــام عی ــان، ای ــن می ــد. در ای خــوب درس بخوانی
ــد  ــه می توانی ــی ک ــا جای ــت. ت ــم اس ــیار مه بس
زمــان اســتراحت خــود را در ایــن ایــام کــم کنیــد 
ــه  ــو، ب ــال ن ــا دو روز اول س ــز روز اول ی ــه ج و ب
ــد  ــد و بازدی ــا دی ــی ی ــه تفریح ــه برنام ــچ وج هی
ــه  ــه ب ــم ک ــاه ه ــرداد م ــید. در خ ــته باش نداش
ــت  ــدی، اهمی ــیدن دوران جمع بن ــرا رس ــر ف خاط
ــد و  ــی دوره کنی ــه خوب ــی دارد، دروس را ب خاص
تســت زنی نهایــی را انجــام دهیــد. ضمنــاً بــه 
هیــچ عنــوان وسوســه نشــوید و ســعی نکنیــد کــه 
ــه برخــی  ــه اولی ــرای مطالع ــدی، ب از دوره جمع بن
ــران نباشــید؛  ــد. نگ ــر اســتفاده کنی از دروس دیگ
هیــچ داوطلبــی وجــود نــدارد کــه همــه دروس را 
بــه طــور کامــل خوانــده و بــر آنهــا مســلّط شــده 

باشــد !
در پایــان، ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای همه شــما 
ــاز هــم اشــاره می کنیــم کــه در زمــان  عزیــزان، ب
ــزی  ــم، برنامه ری ــک اراده محک ــا ی ــده، ب ــی مان باق
ــه  ــما ب ــراوان، ش ــت ف ــتکار و جدی ــی و پش اصول
ــو در آورده و  ــه زان ــان را ب ــد زم ــی می توانی راحت
در آزمــون سراســري پیــِش رو موفــق شــوید؛ پــس 

ــد. ــما می توانی ــوت! ش ــدا ق ــا! خ کنکوری ه
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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 ۲: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:3۰ 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 – شرایط و مدارک مورد نیاز 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 پاسخگویي 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 بیان 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 – شنیداري
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 تشریحی : 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  – یادآوری 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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي( زبان انگلیسي 

پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 179 تا 189
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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.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

حذفیات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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