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آمـوزش  رئیـس سـازمان سـنجش 
کشـور، از ارتقـاء امنیـت آزمون های 
سـال جـاری خبـر داد و برنامه هـای 
هوشمند سـازی و الکترونیکی شدن 
را  آینـده  سـال های  در  آزمون هـا 

کرد. تشـریح 
دکتـر عبدالرسـول پورعبـاس، عصـر روز 
عوامـل  نشسـت  در  گذشـته  چهارشـنبه 
اجرایـی آزمون ها در اسـتان قـم، گفت: در 
برگـزاری آزمون های امسـال، اقدامات الزم 
برای جلوگیـری از تخلفات صـورت گرفته 
اسـت تا داوطلبـان بتوانند بـا امنیت کامل 

در ایـن رقابـت شـرکت کنند.
معـاون وزیر علـوم، تحقیقـات و فناوری، 
در ادامه، به برنامه های سـازمان سـنجش 
و  کـرد  اشـاره  آینـده  سـال های  بـرای 
افـزود: آزمون هـای سراسـری، به سـمت 
و سـوی هوشـمندی و الکترونیکی شدن 
پیـش مـی رود و از سـال 140۳ با تحقق 
ایـن نـوع آزمـون، هـر داوطلـب می تواند 
هـر یـک یـا دو مـاه یـک بـار، به صـورت 
آزمایشـی در رقابت هـای علمـی شـرکت 
کـرده و شـانس خـود را بـرای حضور در 

دانشـگاه مـورد نظر خـود امتحـان کند.
ادامه در صفحه ۳

اطالعیه سازمان سنجش  آموزش کشور در خصوص:

 تمدید مهلت انتخاب رشته و 
اصالحات دفترچه انتخاب رشته 

آزمون دكتري سال 1401

سرپرست معاونت امور
آزمون های سازمان سنجش اعالم کرد:
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   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و هفتم ، شماره ۳، شماره پیاپی 1271 

  بیست و نهم فروردین ماه سال  1401
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-17۳5 :ISSN    17۳5 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکــی )ایمیــل( ذیل آماده دریافت هرگونــه اطالعات و اخبار در موارد مرتبــط با حفاظت آزمون ها 

می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

از آنجایـــی کـــه بـــا اعـــالم نتابـــج اولیـــه آزمـــون 
ـــی  ـــنجش مهلت ـــازمان س ـــال 1401، س ـــري س دکت
را بـــراي داوطلبـــان مجـــاز بـــه انتخـــاب رشـــته 
ـــن، الزم  ـــت، بنابرای ـــرده اس ـــن ک ـــون تعیی ـــن آزم ای
ـــریه را  ـــماره از نش ـــن ش ـــت ای ـــه یادداش ـــم ک دیدی
بـــه موضـــوع یـــاد شـــده اختصـــاص دهیـــم و در 
ـــاز  ـــان مج ـــه داوطلب ـــواردی را ک ـــل، م ـــای ذی بنده
ـــاری  ـــال ج ـــری س ـــون دکت ـــته آزم ـــاب رش ـــه انتخ ب
بایـــد مّدنظـــر خویـــش داشـــته باشـــد، متذکـــر 

ـــویم. ش
ــته  ــاب رشـ ــرم انتخـ ــد فـ ــی بایـ ــر متقاضـ 1ـ هـ
ـــاني  ـــگاه اطالع رس ـــق پای ـــود را از طری ـــی خ اینترنت
ســـازمان ســـنجش، بـــر اســـاس برنامـــه زمانـــی 
ــه  ــق دفترچـ ــه دقیـ ــا مطالعـ ــده و بـ ــالم شـ اعـ
راهنمـــای ایـــن آزمـــون و مطابـــق بـــا وضعیـــت 
مجـــاز بـــه انتخـــاب رشـــته بـــودن در دوره هـــای 
ـــس  ـــت دوم، پردی ـــه، نوب ـــی )روزان ـــف تحصیل مختل
خودگـــردان، مشـــترک، پیام نـــور، غیردولتـــی و 
غیرانتفاعـــی( حداکثـــر تـــا 50 کدرشـــته محـــل 

تکمیـــل کنـــد.
2ـ در صـــورت انجـــام صحیـــح انتخـــاب رشـــته از 
ســـوی داوطلـــب، کـــد پی گیـــری 15 رقمـــی بـــه 
عنـــوان رســـید انتخـــاب رشـــته  از طریـــق درگاه 
ــار وی  ــنجش در اختیـ ــازمان سـ ــاني سـ اطالع رسـ
ـــده  ـــی ش ـــل ط ـــانگر مراح ـــه نش ـــرد ک ـــرار می گی ق
اســـت )در غیـــر ایـــن صـــورت، فراینـــد انتخـــاب 
رشـــته بـــرای داوطلـــب انجـــام نشـــده اســـت(، و 
ـــرده و آن  ـــت ک ـــد را یادداش ـــن ک ـــد ای ـــب بای داوطل

ـــد. ـــه داری نمای ـــود نگ ـــزد خ را ن
ــته،  ــاب رشـ ــه انتخـ ــاز بـ ــان مجـ ــه داوطلبـ ۳ـ بـ
توصیـــه می شـــود کـــه در تکمیـــل فـــرم انتخـــاب 
ـــب،  ـــه داوطل ـــاً چنان چ ـــد. ضمن ـــت کنن ـــته، دق رش
ـــت  ـــته و دریاف ـــاب رش ـــرم انتخ ـــل ف ـــس از تکمی پ
ـــش  ـــه ویرای ـــل ب ـــی، تمای ـــری 15 رقم ـــد پی گی ک
فـــرم انتخـــاب رشـــته خـــود داشـــته باشـــد، تـــا 
ــته،  ــاب رشـ ــرای انتخـ ــرر بـ ــت مقـ ــان مهلـ پایـ
ســـازمان  اطالع رســـاني  طریـــق  از  می توانـــد 
ســـنجش، نســـبت بـــه ویرایـــش آن اقـــدام کنـــد.
بـــه  عالقه منـــد  متقاضیـــان  از  گـــروه  آن   -4

ـــای  ـــز و واحده ـــی مراک ـــته های تحصیل ـــاب رش انتخ
دانشـــگاهی دانشـــگاه های آزاد اســـالمی، الزم اســـت 
کـــه پـــس از دریافـــت کارنامـــه خویـــش،  بـــرای 
ــدرج در  ــی منـ ــد دسترسـ ــا کـ ــته، بـ ــاب رشـ انتخـ
ـــون  ـــز آزم ـــانی مرک ـــه درگاه اطالع رس ـــود، ب ـــه خ کارنام
 www.azmoon.org :ایـــن دانشـــگاه بـــه نشـــانی

مراجعـــه کننـــد.
5 ـ داوطلبانـــی کـــه نســـبت بـــه انتخـــاب رشـــته 
اقـــدام می کننـــد، بـــا توجـــه بـــه بـــه نمـــره کل 
انتخابـــی،  رشـــته محل های  کـــد  اکتســـابی، 
ــوی  ــده از سـ ــن شـ ــاب تعییـ ــهمیه و حدنصـ سـ
مؤسســـات و ســـایر ضوابـــط، بـــرای مرحلـــه مصاحبـــه 
و بررســـی ســـوابق علمـــی و پژوهشـــی )مرحلـــه دوم( 
معرفـــی خواهنـــد شـــد. بدیهـــی اســـت فـــردی 
ـــد، در  ـــده باش ـــته ش ـــاب رش ـــه انتخ ـــاز ب ـــه مج ک
صـــورت عـــدم دارا بـــودن حدنصـــاب نمـــره الزم 
ــن  ــگاه ها تعییـ ــات و دانشـ ــوی مؤسسـ ــه از سـ کـ
ــی  ــه و بررسـ ــه مصاحبـ ــرای مرحلـ ــود، بـ می شـ
ـــی  ـــه دوم( معرف ـــی )مرحل ـــی و پژوهش ـــوابق علم س

نخواهـــد شـــد.
ـــه  ـــدم مراجع ـــه ع ـــت ک ـــادآوری اس ـــه ی 6 ـ الزم ب
ـــده  ـــی ش ـــب معرف ـــوی داوطل ـــه از س ـــرای مصاحب ب
ــراف  ــۀ انصـ ــه منزلـ ــه، بـ ــام مصاحبـ ــرای انجـ بـ
ــا  از پذیـــرش بـــوده و امـــکان آزمـــون کتبـــی یـ
مصاحبـــه مجـــدد در هیـــچ یـــک از دانشـــگاه ها و 

مؤسســـات وجـــود نخواهـــد داشـــت.
7 ـ بـــه داوطلبـــان توصیـــه می شـــود کـــه قبـــل 
از اقـــدام بـــه انتخـــاب رشـــته های تحصیلـــی 
بـــه صـــورت اینترنتـــی، کـــد رشـــته محل هـــای 
ــرم  ــه در فـ ــب عالقـ ــه ترتیـ ــود را بـ ــاب خـ انتخـ
دفترچـــه  پایـــان  در  منـــدرج  پیش نویـــش 
ــی، درج  ــته های تحصیلـ ــاب رشـ ــای انتخـ راهنمـ
ـــازمان  ـــاني س ـــه درگاه اطالع رس ـــپس ب ـــرده و س ک
ــان  ــا در مـــدت زمـ ــد تـ ســـنجش مراجعـــه کننـ
کوتاه تـــر و همـــراه بـــا خطـــای کمتـــری، نســـبت 
ـــود   ـــی خ ـــته تحصیل ـــاب رش ـــرم انتخ ـــل ف ـــه تکمی ب

اقـــدام نماینـــد.
موفق باشید

چند نكته درباره انتخاب رشته آزمون دکتري سال 1401

اخبار هفته

ثبت نام بدون آزمون )ویژه استعدادهای درخشان( 
مقطع دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد 
ماه  فروردین    ۲۵ پنجشنبه  روز  از  اسالمی، 
دوشنبه روز  پایان  وتا  است  شده  آغاز   ۱۴۰۱ 

۵ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
استعدادهای  ویژه  آزمون  بدون  متقاضیان  ثبت نام 
درخشان مقطع دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه 
آزاد اسالمی، از روز پنجشنبه 25 فروردین  ماه 1401 آغاز 
شده است و تا ساعت 24 دوشنبه 5 اردیبهشت  ماه 

ادامه خواهد داشت.

الکترونیکی  ثبت نام  سامانه  به  مراجعه  با  داوطلبان، 
آدرس:  به  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز 
دفترچه  مطالعه  از  پس   www.azmoon.org
راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای 
درخشان مقطع دکتری تخصصی، باید ابتدا نسبت به 
خرید کارت اعتباری اقدام نموده و سپس با ورود به 
سامانه، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته یا محل های 

درخواستی اقدام کنند.
داوطلبان، الزم است که پس از انتخاب رشته یا محل، 
کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا 

زمان اعالم نتایج، آن را  نزد خود حفظ کنند.

ثبت نام بدون آزمون مقطع 
دکتری تخصصی سال 1401 

دانشگاه آزاد اسالمی

یادداشت هفته
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اول صفحه  از  ادامه 
هوشـمند،  آزمون هـای  برگـزاری  بـا  افـزود:  وی 
بـه  کـه  را  آزمونـی  دو  ننـد  می توا داوطلبـان 
از  و  نـد  کرده ا شـرکت  آن  در  آزمایشـی  صـورت 
نتایـج آنهـا رضایـت دارند، بـه عنـوان آزمون های 
اصلـی خـود تلقـی کـرده و بـه سـازمان سـنجش 

کننـد. اعـالم 
دکتـر پـور عبـاس، در ایـن نشسـت، بـا اشـاره بـه 
تاریخچـه فعالیت هـای سـازمان سـنجش، گفـت: تـا 
سـنجش  سـازمان  فعالیت هـای  همـه   1۳۸4 سـال 
کامـاًل دسـتی و کاغـذی بـود و صدهـا نفـر فقط در 

ایـن سـازمان در حـال فعالیت بودند و سـازمان های 
متعـدد دیگـری، ماننـد: چاپخانه هـا، پسـت و ... نیز 
بـا ایـن سـازمان همـکاری می کردنـد؛ ضمـن آنکـه 
در ایـن دوران، در برخـی از روزهـا حدود 100 تن 

کاغـذ بیـن اسـتان ها در حـال جابجایـی بـود.
سـازمان  فعالیت هـای  بعـدی  دوره  مـورد  در  وی 
کلیـه   1۳۸۸ تـا   1۳۸4 سـال  از  افـزود:  سـنجش 
و  شـد  الکترونیکـی  سـازمان  ایـن  فعالیت هـای 
سـازمان  در  الکترونیـک  دولـت  نمـاد  نخسـتین 
سـنجش شـکل گرفـت  کـه فوایـد بسـیاری زیادی 
نخسـتین  نیـز   1۳۸5 سـال  در  داشـت.  بـر  در  را 

آزمـون زبـان بـه صـورت تمـام الکترونیـک و بدون 
و  شـد  برگـزار  سـنجش  سـازمان  سـوی  از  کاغـذ 
کاغـذ  بـدون  نیـز  زبـان  آزمون هـای  آن،  از  پـس 

شـد. برگـزار 
وی افـزود: در ایـن دولـت، برنامـه مـا، برگـزاری 
کاغـذ  بـدون  برگـزاری  و  دیگـر  آزمون هـای 

اسـت.   140۳ سـال  در  سراسـری  آزمـون 
رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، در این 
قـم  اسـتان  داوطلبـان  قبولـی  وضعیـت  نشسـت، 
در آزمـون سراسـری، کارشناسی ارشـد و دکتـری 

را نیـز تشـریح کـرد.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد:

برگزاري آزمون هوشمند الکترونيک از سال 1403

بدین وســیله به اطالع شــرکت کنندگان آزمون ورودي 
دوره دکتــري»ph.D«  )نیمه متمرکز( ســال 1401 
مي رســاند که نتایج اولیه آزمون مذکور، روز چهارشنبه 
مورخ 1401/01/24 از طریق درگاه اطالع رســاني این 
ســازمان قابل مشاهده اســت و داوطلبان، با استفاده از 
شــماره داوطلبي یا شــماره پرونده و همچنین شماره 
شناســنامه و ســال تولد، به نتایج اولیــه آزمون خود 
دسترســي خواهند داشــت. آن دســته از افرادی که بر 
اساس مندرجات نتایج اولیه، مجاز به انتخاب رشته هاي 
تحصیلي شده اند، مي بایســت از روز پنجشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ تا روز سه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۰ 
نسبت به ثبت کدرشته محل هاي انتخابي خود )حداکثر 
50 کدرشــته محل در صورت وجود( با توجه به رشته 
امتحاني که در آن آزمون داده اند، در درگاه اطالع رساني 
این ســازمان اقدام نمایند. به این دســته از متقاضیان 
توصیه مي شود که ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه 
راهنماي انتخاب رشــته هاي تحصیلــي و اطالعیه هاي 
مرتبط با آن اقدام نموده و ســپس کدرشــته محل هاي 
مــورد عالقه خــود را از کدرشــته محل هاي مربوط به 
رشــته امتحاني انتخاب و اولویت ها را به ترتیب عالقه، 
مرتب نموده و پس از آن، نســبت به ثبت انتخاب هاي 
خود اقدام نمایند )دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 
تحصیلي این آزمون، از طریق درگاه اطالع رســاني این 
ســازمان از روز چهار شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ در 
اختیار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار گرفته است(.

الزم به توضیح اســت که اســامي معرفي شدگان داراي 
حدنصــاب به منظور شــرکت در مرحله دوم )مصاحبه، 

 زمان انتشارنتایج اوليه و زمان انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون 
ورودي دوره دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( سال 1401

بررســي ســوابق علمي و پژوهشــي و ...( در دهه سوم 
اردیبهشــت ماه 1401 از طریق درگاه اطالع رساني این 

سازمان منتشر خواهد شد.
ضمنًا نظر داوطلبان گرامی را به موارد ذیل معطوف 

می دارد:
1- داوطلبانــی که مجاز به انتخاب رشــته و عالقه مند 
به انتخاب رشــته های دانشگاه آزاد اســالمی هستند، 
 الزم اســت کــه به درگاه دانشــگاه مذکــور به آدرس:
www.azmoon.org کننــد مراجعــه کننــد و بر 
اســاس اطالعیه های مربوط، که در درگاه آن دانشــگاه 

اطالع رسانی خواهد شد، اقدام نمایند. 
2- داوطلبــان عالقه منــد بــه انتخاب هر یــک از کد 
رشــته هاي امتحاني مربوط به دانشــگاه هاي: امام 
صادق)ع(، جامع امام حسین)ع( و علوم انتظامي 

امین، که فقط مجــاز به انتخاب رشــته در دوره هاي 
غیرروزانه شــده اند، در صورت تمایل و دارا بودن شرایط 
الزم مطابــق توضیحات انتهــاي دفترچه، مي توانند کد 
رشته محل هاي مربوط به دوره هاي روزانه دانشگاه هاي 
ذي ربط را نیز انتخاب نمایند، و در ســایر دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، منحصراً مجاز به انتخاب رشته 

از دوره های مجاز و بر اساس رشته امتحانی خود هستند.
داوطلبان، در صورت لزوم، مي توانند ســؤال یا ســؤاالت 
خود را، از روز چهار شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ لغایت روز 
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/3۱ با بخش سیستم پاسخگویي این 
سازمان به نشانی: https://request.sanjesh.org  یا 
)در ســاعات اداری( با شــماره تلفن: ۴۲۱63-۰۲۱ در 

میان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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در  تغییراتی  ایجاد  از  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاونت  سرپرست 
پاسخنامه و دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ خبر داد.

دکتر حسن مروتی، در آیین هماهنگی برگزاری آزمون  سراسری سال 1401 در استان مرکزی،  اظهار 
دفترچه  دو  و  عمومی  دروس  برای  پاسخنامه  و  دفترچه  یک  با  جاری،  سال  سراسری  آزمون  کرد: 
خواهد شد.  برگزار  فنی  و  ریاضی  علوم  و  انسانی  علوم  آزمایشی  گروه های  در  تخصصی  پاسخنامه  و 
آزمون  دفترچه  یک  تخصصی،  دروس  دفترچه  دو  بر  عالوه  تجربی،  علوم  آزمایشی  گروه ه  همچنین 

بهیاری را نیز به صورت جداگانه خواهد داشت.
سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان سنجش، با ذکر این نکته که کنکور، جریان زندگی آحاد 
مردم را تحت تأثیر قرار می دهد، تصریح کرد: کنکور، اقدامی ملی است و تمامی فعالیت هایی که در این 
حوزه انجام می شود نیز ملی هستند؛ لذا الزم است که محیط و شرایط مناسب را برای برقراری عدالت 

آموزشی و اجتماعی در این حوزه برقرار کنیم.
وی با توضیح در خصوص روند طرح سؤاالت تا پایان برگزاری آزمون ها، اضافه کرد: باتوجه به تغییرات 
ناشی از پیشرفت تکنولوژی وکرونا که جامعه با آن مواجه است، هیچ چاره ای جز ایجاد تحول در کنکور 

نیست.
دکتر مروتی اشاره کرد: استفاده افراد معدودی از داوطلبان از ابزارهای پیشرفته جاسوسی، از معضالت 
برگزاری آزمون سراسری در چند سال اخیر بوده است؛ لذا الزم است که مراقبان و رابطان در این حوزه، 

آموزش های بیشتری ببینند.
وی، ضمن اشاره به الزام عدم استفاده از کاغذ در آزمون های این سازمان، تصریح کرد: تمام تالش ما بر 
این است که کنکور سال 140۳ را به صورت هوشمند و با استفاده از رایانه برگزار کنیم؛ در این صورت، 
این  با هرگونه تقلب و حواشی  عالوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه های متعدد و همچنین مقابله 

آزمون، داوطلب می تواند بالفاصله پس از پاسخ دهی، از نتیجه آن نیز اطالع اولیه را پیدا کند.
هوشمندسازی  اینکه  بر  تأکید  با  آموزش کشور،  سازمان سنجش  آزمون های  امور  معاونت  سرپرست 
آزمون سراسری، گام بلندی است که نیازمند همت بلند است، ادامه داد: اعتبارات  مالی و زیرساخت های 
سخت افزاری، از مشکالت پیِش رو  است که در این حوزه با آن مواجهیم؛ اما خوشبختانه از حیث مسائل 

نرم افزاری، تعداد زیادی از  شرکت های دانش بنیان در پیشروی این هدف با ما همکاری خواهند کرد.
وی، در خصوص تأثیر سوابق تحصیلی در این آزمون، اذعان کرد: درحال حاضر، تأثیر سوابق تحصیلی 
داوطلبان به صورت 40 درصد مثبت لحاظ می شود و در سال  آینده نیز این تأثیر افزایش خواهد یافت.

سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان سنجش اعالم کرد:

تغيير پاسخنامه هاي آزمون سراسري

در سال 1401
نظیر  بین المللی  آزمون های  در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 
وجود  به  توجه  با  می رساند   ... و   TOEFL ، GRE،IELTS
تعدادی افراد و شركت های سود جو كه  با تبلیغات و وعده های 
داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی 
افراد  این  از  توجهی  قابل  مبالغ  اخذ  و  كالهبرداری  به  اقدام 
بین المللی  آزمون های   ناظر  به عنوان  این سازمان  می نمایند، 
در كشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراكز به مراجع 
قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:

تأیید  این سازمان مورد گواهی و  از طریق  تنها مداركی    - 1
قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان 
مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  طریق  از  وجه  هرگونه 
مركز  بودن  مجاز  به  نسبت  بین الملل(  آزمون های  )بخش 

نمایید. حاصل  اطمینان 
برخورد  قانون  برابر  تخلف شوند  مرتكب  كه  داوطلبانی  با   -  2
آزمون های  آنان در فهرست متخلفان  خواهد شد و مشخصات 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شركت در آزمون هایی كه این سازمان برگزار می نماید 
یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در صورتی كه 
مراكز  یكی  در  ثبت نام  به  اقدام  محرومیت  طول  در  متخلفان 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت آنان در آزمون 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.
بوده  قوانین  رعایت  به  موظف  آزمون ها  برگزاری  مراكز   -  3
صورت  در  و  نمایند  خودداری  افراد  این  ثبت نام  از  بایستی  و 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
گمراه  در  سعی  هویتی  مدارك  جعل  با  كه  داوطلبانی   -  4
تخلف  و  كنند  آن شركت  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
آنان )حتی پس از دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در 
توجه  با  و  خواهند شد  محروم  تا10سال   2 مدت  به  آزمون ها 
به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول 
مجازات  قانون  برابر  اصلی،  داوطلب  جای  به  كردن  شركت  و 
اسالمی )تعزیرات مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات 
برای   متخلفان  از  گروه  این  داشت،  خواهد  همراه  به  كیفری 

صدور احكام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
امتیاز  صاحب  مؤسسات  قوانین  براساس  كه  می شود  یادآور 
آزمون ها  ثبت نام  مراحل  كلیه  بین المللی،  آزمون های 
در  و  شود  انجام  متقاضی  شخص  توسط  شخصَا  بایستی 
در  متقاضی  شركت  از  ثبت نام،  شرایط  رعایت  عدم  صورت 
مشاهده  صورت  در  و  آمد  خواهد  عمل  به  ممانعت  آزمون 
سودجو  شركت های  یا  افراد  با  زمینه  این  در  تخلف  هرگونه 
در  متقاضیان  ثبت نام  به  اقدام  مختلف  روش های  به  كه 
خواهد  قانونی  برخورد  می نمایند  بین المللی  آزمون های 

شد.

هشدار به متقاضيان 

آزمون های بين المللی
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اخبار هفته

دکتری،  ویژه  تحصیلی،  وام  بازپرداخت  نحوۀ 
دانشجویان  شد.  اعالم  شهریه  و  ضروری، 
وام  دریافت  دوره  پایان  از  پس  ماه   ۹ حداکثر 

باید برای تقسیط آن اقدام کنند.
دوم  نیمسال  در  دانشجویی  وام های  بازپرداخت 
این  بر  شد؛  اعالم   1401  -  1400 تحصیلی  سال 
اساس، پایان دوره دریافت وام دانشجویان در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، و در مقطع 

دکتری ناپیوسته هشت نیمسال است.
که  دانشجویانی  وام  دریافت  دوره  پایان  به  ضمناً 
دریافت  وام  اضافی  نیمسال  اولین  در  قوانین  مطابق 

کرده اند، یک نیمسال تحصیلی اضافه می گردد.
دانشجو ملزم است که حداکثر 9 ماه پس از پایان 
دانشجویی  امور  به  مراجعه  با  وام،  دریافت  دوره 
به  نسبت  وام ها،  مجموع  درصد   10 پرداخت  و 

تقسیط آن اقدام کند.
باز پرداخت وام مسکن، حداکثر 9 ماه پس از پایان 
صدور  از  قبل  و  یکجا  صورت  به  وام،  دریافت  دوره 

دفترچه قسط سایر وام هاست.
در  که  دانش آموختگانی  و  دانشجویان  از  دسته  آن 
و  خود  بدهی  وضعیت  تعیین  به  نسبت  مقرر  زمان 
دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند، مجموع بدهی 
به  ملزم  دانشجو  و  شده  تبدیل  حال  دین  به  آنان 

پرداخت یکجای کل بدهی خود است.
اولین  شروع  تا  وام  دریافت  زمان  از  وام ها،  کلیه  از 
به صورت  کارمزد  بازپرداخت، چهار درصد  سررسید 

روزشمار از وام های دانشجویی اخذ می شود.
حداقل مبلغ قسط، دویست هزار تومان است، و این 
مبلغ می تواند هر سال با تشخیص رئیس صندوق رفاه 

دانشجویان، افزایش یابد.
ضمناً مدت بازپرداخت، متناسب با میزان باقی مانده 

بدهی، حداکثر تا پنج سال )60 قسط( است.
رفاه  صندوق  دانشجویی  وام های  از  بهره مندان 
دانشجویان، در صورتی که یک یا بیش از یک قسط 

نسبت  شده  تعیین  زمان  در  یا  باشند  داشته  معوق 
به تعیین وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط خود 
اقدام ننمایند، در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار 

خواهند گرفت.
در صورتی که بیش از ده قسط متوالی در پرداخت 
اصل،  از  )اعم  بدهی  کل  شود،  ایجاد  تأخیر  اقساط 
کارمزد و خسارات متعلقه( به دین حال تبدیل شده 

و باید به صورت یکجا در یک مرحله پرداخت گردد.
صدور هرگونه تأییدیه و جواب استعالم های سازمان ها 
و گواهی فراغت از تحصیل، با احراز نداشتن اقساط 

معوق و بدهی، امکان پذیر خواهد بود.
ضمناً تسلیم اصل مدرک تحصیلی )نه گواهی موقت( 
و ریزنمرات، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات 

قانونی دیگر امکان پذیر است.
همچنین دانشجویانی که بر اساس مقررات تحصیلی، 
در مقطع تحصیلی پذیرش شده، امکان ادامه تحصیل 
تسویه  به  ملزم  اخراج(،  و  )انصراف  باشند  نداشته  را 
کل بدهی به صورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان 

هستند.
بدهی  که  مالی،  بضاعت  فاقد  دانش آموختگان 
صورت  در  است،  شده  تبدیل  حال  دین  به  آنان 
بر  مبنی  کافی  مستندات  و  مدارک  دالیل،  ارائه 
صندوق  رئیس  تشخیص  به  مالی،  بضاعت  عدم 
و  کارمزد  اصل،  از  )اعم  آنان  بدهی  مجموع  رفاه، 
با  متناسب  قسط   ۳6 تا  حداکثر  متعلقه(  خسارات 

میزان بدهی، قابل تقسیط مجدد است.
قبولی  صورت  در  که  است  یادآوری  به  الزم 
شرایط  به  توجه  با  باالتر،  مقطع  در  دانش آموخته 
پرداخت  آیین نامه(،   15 صفحه  )مطابق  دانشجو 

اقساط و بدهی دفترچه وی تغییر خواهد کرد.
دانشجویان، برای اطالع از سایر شرایط خاص و ویژه 
بازپرداخت وام های دانشجویی، می توانند به صفحات 
وام های  بازپرداخت  و  پرداخت  آیین نامه   1۸ تا   15

دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان مراجعه کنند.

نحوۀ بازپرداخت وام های دانشجویی 
ویژه دكتری، ضروری، و شهریه اعالم شد

پیـرو اطالعیه  مـورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ در خصـوص اعالم 
 )Ph.D( نتایـج اولیه آزمـون ورودي مقطع دکتـري
نیمه متمرکـز سـال ۱۴۰۱ و انتشـار دفترچـه راهنمـاي 
مذکـور  آزمـون   )2 شـماره  )دفترچـه  رشـته  انتخـاب 
اصالحـات  اعـالم  ضمـن   ،1401/01/24 تاریـخ  در 
دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته که در سـایت 
سـازمان سـنجش درج گردیده اسـت، بدین وسـیله 
بـه اطـالع متقاضیـان مجـاز به انتخـاب رشـته در آزمون 
فـوق مي رسـاند کـه به منظـور فراهـم نمودن تسـهیالت 
تاریـخ  تـا  کـه  متقاضیانـي  از  دسـته  آن  بـراي  بیشـتر 
ننموده انـد،  اقـدام  انتخـاب رشـته  بـراي   1401/01/2۸
ترتیبـي اتخـاذ گردیـده اسـت کـه ایـن افـراد بتواننـد تا 
پایان روز سـه شـنبه مـورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۰ نسـبت به 

انتخـاب رشـته خـود اقـدام نمایند. 
لـذا متقاضیـان، ضـرورت دارد کـه در مهلـت در نظر گرفته 
شـده و پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه راهنمـاي انتخاب 
رشـته هاي تحصیلـي و مندرجـات ایـن اطالعیه، بـه درگاه 
اطالع رسـاني ایـن سـازمان مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت 
کدرشـته محل هاي انتخابي در آزمـون مذکور اقدام نمایند. 
ضمنـاً آن دسـته از متقاضیانـي که قباًل نسـبت بـه انتخاب 
کدرشـته محل هـاي تحصیلـي اقـدام نموده انـد، مي توانند، 
در صـورت تمایـل، تـا تاریـخ فـوق، نسـبت به مشـاهده یا 
ویرایـش کدرشـته محل هـاي انتخابي خـود اقـدام نمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

دانشگاه   ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دوم  نیمسال  پایان  امتحانات 
پیام نور، در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتری، به صورت حضوری برگزار می شود.
امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه پیام نور، در 
تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، به صورت 

حضوری برگزار می شود.
طبق اطالعیه مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، کلیه 
دانشجویان باید مطابق برنامه امتحانی خود، در موعد مقرر، در 
جلسه آزمون حضور یابند. در تقویم آموزشی سال تحصیلی 
1400-1401 پیام نور آمده است که تاریخ امتحانات ترم دوم 
دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1400-1401 از 11 خرداد 

ماه تا 6 تیر ماه 1401 است.

اطالعیه سازمان سنجش  آموزش کشور در خصوص:

 تمدید مهلت انتخاب رشته و 
اصالحات دفترچه انتخاب رشته 

آزمون دكتري سال 1401

امتحانات پایان نيمسال دوم 1401-1400 
دانشگاه پيام نور حضوری برگزار می شود
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  دوازدهم می رساند 

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

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)۳( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

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

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

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

 آشنایی کامل با شیوة درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
 عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

 آشنایی با پرسش های چهار گزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛

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

      نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع 
ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی، بـا بررسـی های همـه جانبـه و دریافـت نظـرات 
مشـاوران، دبیـران و مدیـران محترم مراکز آموزشـی، مجموعۀ آزمون های آزمایشـی 
را مجموعـاً در چهـارده نوبـت بـرای سـال تحصیلـی 1400-1401 طراحـی نمـوده 
از  نوبـت  هشـت  تابسـتانه،  به صـورت  آزمایشـی  آزمون هـای  از  نوبـت  دو  اسـت. 
آزمون هـای آزمایشـی به صـورت مرحلـه ای و چهـار نوبـت از آزمون هـای آزمایشـی 
به صـورت جامـع برگـزار خواهـد شـد تـا داوطلبـان شـرکت کننـده درآزمون های 
آزمایشـی سـنجِش دوازدهم، با ارزیابی کامـاًل علمـی و اسـتاندارد، از وضعیت 
علمـی و تحصیلـی خـود شـناخت پیـدا کـرده و در هر مرحلـه از آزمون ها نسـبت به 

رفـع مشـکالت تحصیلـی خـود اقـدام نمایند.

آزمون های تابستانه: 
آزمون هـای تابسـتانه، در دو نوبـت و در ماه هـای مـرداد و شـهریور 1400 بـا هـدف 

ارزیابـی مطالعـات تابسـتانی داوطلبـان برگزار خواهد شـد. 
توجـه: آزمون هـای تابسـتانه، فقـط بـرای سـه گروه آزمایشـی علـوم ریاضی و 

فنـی، علوم تجربـی و علوم انسـانی برگـزار خواهد شـد.

آزمون های مرحله ای: 
در هشـت نوبـت آزمون هـای آزمایشـی مرحلـه ای، کـه از ابتـدای سـال تحصیلـی تا 
پایـان اسـفند 1400 برگـزار می گـردد، منابـع درسـی بـرای مطالعـه داوطلبـان بـه 
هشـت قسـمت تقسـیم شـده اسـت کـه در هـر مرحلـه از آزمون هـای مرحلـه ای، 
سـؤاالت از منابـع تقسـیم بندی شـده همـان مرحله طـرح می گردد. الزم بـه توضیح 
اسـت کـه سـؤاالت آزمـون هـر مرحلـه، با تأکیـد بـر منابع درسـی اعالم شـده برای 
همـان مرحلـه )طبـق تقسـیم بندی(، بـه عالوة سـؤاالت منابع درسـی مرحلـه قبل، 
طراحـی می گـردد )بـرای مثـال، در مرحلـه سـوم آزمـون قسـمت های مربـوط بـه 
آزمون هـای مراحـل اول و دوم هـم منظـور شـده، بـا ایـن تأکید که بیشـتر سـؤاالت 

از بودجـه بنـدی مرحلـه سـوم خواهـد بود.(
هـدف کلی ایـن آزمون هـا، بررسـی و نـگاه دقیق تـر به مطالـب کتاب های درسـی 
پایـۀ دوازدهـم و ارزیابی پیشـرفت تحصیــلی دانـش آموزان در طول سـال تحصیلی 
اسـت. در ایـن میـان، آزمـون ویـژه ای )آزمـون مرحلۀ 5( در نظر گرفته شـده اسـت 
کـه در پایـان امتحانـات نوبـت اول، در تاریـخ 1400/10/24 برگـزار خواهـد شـد و 
هـدف آن، جمع بنـدی مطالـب نوبت اول اسـت که پـس از امتحانات تشـریحی نوبت 
اول برگزارخواهـد شـد و طبـق آن، آمادگـی دانش آمـوزان براسـاس پرسـش های 
چهارگزینـه ای اسـتاندارد مرتبـط بـا مطالـب ایـن نوبـت تحصیلـی مورد سـنجش و 

ارزیابـی قرار خواهـد گرفت.   

آزمون های جامع:
 از ابتـدای سـال 1401 و تـا قبـل از برگـزاری آزمـون سراسـری سـال 1401، چهار 

اطالعيه شركت تعاونی خدمات آموزشی درباره:

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم 

)دوره دوم متوسطه(

اطالعیه
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و  و خصوصیـات  هدفمنـد  زمانـی  فاصله هـای  بـا  جامـع  آزمایشـی  آزمـون  نوبـت 
ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد و مکمـل یکدیگـر برگـزار می شـود و در آزمـون جامع 
نوبـت اول، تنهـا دروس پایـه دهـم و یازدهـم، از داوطلبـان آزمـون گرفتـه می شـود.

زمـان و نحـوه توزیـع اینترنتـی كارت ورود بـه جلسـه و كارنامـه 
شـرایط  شـدن  مهیـا  صـورت  )در  سـنجش:  آزمایشـی  آزمون هـاي 

بـه صـورت حضـوری( آزمـون  برگـزاری 
كارت ورود بـه جلسـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش بـرای کلیـه داوطلبـان 
سراسـر کشـور، از روز سه شـنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سـایت 
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتـی شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی بـه نشـانی
توزیـع می گـردد و داوطلبـان، بـا مراجعـه بـه سـایت اینترنتـی فوق الذکـر، نسـبت 
بـه پرینـت کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام می نماینـد )در صورت مهیا شـدن 

شـرایط برگـزاری آزمون بـه صـورت حضوری(.
كارنامه نتایج هـر نوبت از آزمون های آزمایشـی سـنجِش دوازدهـم، در بعدازظهر 
 همـان روز برگـزاری هـر آزمـون از طریـق سـایت اینترنتـی شـرکت بـه نشـانی:
دانش آمـوزان  اطـالع  بـه  ضمنـاً  می گـردد.  منتشـر    www.sanjeshserv.ir
می رسـاند کـه محاسـبه نمـره کل آزمون های آزمایشـی، بر اسـاس آخریـن مصوبات 
و ضوابـط سـازمان سـنجش آموزش کشـور انجام خواهد شـد. همچنیـن نمره آزمون 
دروس عمومـی و اختصاصـی، هماننـد آزمـون سراسـری و بـر اسـاس نمـره آزمـون 
عمومـی )بـا توجـه بـه ضرایب(، به عالوه سـه برابـر نمره آزمـون اختصاصـی )با توجه 

بـه ضرایـب( تقسـیم  بـر مجمـوع کل ضرایب محاسـبه می شـود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

مبلغ هر آزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

8۵۰.۰۰۰ ریال6۰۰.۰۰۰ ریال 

بـا توجـه بـه درخواسـت دانش آمـوزان، متقاضیانـی کـه کلیـه مراحـل 
آزمون هـای مرحلـه ای )8 مرحلـه( و جامـع )۴ نوبـت( را به صـورت یکجا 
ثبت نـام نماینـد نیـز می تواننـد از تخفیـف ۲۰درصـدی ثبت نـام بهره مند 

. ند د گر
بـا توجـه به جدول شـهریه فـوق و هزینه های ثبت نام منـدرج در آن، ایـن امکان نیز 
فراهـم گردیـده اسـت تـا دانش آمـوزان عزیز، در صـورت تمایـل، بتواننـد آزمون های 
سـنجِش دوازدهـم را بـه تعـداد موردنیاز و دلخـواه، انتخاب و در هر یـک از آزمون ها 
ثبت نـام نماینـد؛ به عنوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضـی سـه نوبـت آزمـون 

مرحلـه ای و یـک نوبـت آزمون جامع باشـد.
البتـه، بـا توجـه بـه اینکـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش، مجموعـه 
آزمون هایـی اسـت که هـر یک مکمـل دیگری اسـت و شـرکت در تمامی 
آنهـا، دانش آمـوز را گام بـه گام آماده تـر می نمایـد، لـذا توصیـه می شـود 
کـه دانش آمـوزان عزیـز، در کلیـۀ آزمون های مرحلـه ای و جامـع،  به طور 

نمایند. ثبت نـام  یکجـا 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه جـدول تکمیلـی مربـوط بـه هزینه هـای ثبت نـام، بـرای اطـالع 
دانش آموزانـی کـه مایل به انتخاب آزمون های آزمایشـی سـنجِش دوازدهـم به صورت تلفیقی 
هسـتند، در سـایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شـده اسـت.

شـایان  ذکـر اسـت کـه دانش آمـوزان بـرای اسـتفاده از تخفیـف، بهتـر اسـت کلیـه 
مراحـل آزمـون )۸ مرحله و 4 نوبـت جامع( را خریداری نمایند تـا ضمن برخورداری 
از تعـداد آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش دوازدهـم، از تخفیـف 20 درصـدی نیـز 

بهره منـد شـوند.
توجـه فرماییـد کـه در هنـگام ثبت نـام و پـس از انتخـاب نوبت های آزمون از سـوی 

را  پرداخـت  قابـل  وجـه  خـودکار،  به طـور  اینترنتـی  ثبت نـام  برنامـه  دانش آمـوز، 
محاسـبه و ارائـه می نمایـد.

نحوه ثبت نام:
پرداخـت اینترنتی: دانش آمـوزان عالقه منـد به شـرکت در آزمون هاي آزمایشـی 
عضـو  بانکـی  کارت هـای  از  اسـتفاده  بـا  مي تواننـد،  کشـور  سراسـر  در  سـنجش، 
 شـبکه شـتاب و مراجعـه بـه سـایت شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی بـه نشـاني:

 www.sanjeshserv.ir نسـبت بـه ثبت نـام در این آزمون ها اقـدام و کدرهگیري 
نمایند. دریافت 

نکته مهم:
 الزم بـه ذكـر اسـت كـه خریـد اینترنتـی كارت اعتبـاری ثبت نـام، 
نهایـی دانش آمـوز نبـوده و الزم اسـت كـه  نشـان دهنده ثبت نـام 
متقاضيـان، بعـد از خریـد كارت اعتبـاری )دریافت شـماره پرونده و 
شـماره رمـز(، بـه لينک ثبت نـام مراجعـه نمـوده و  ثبت نـام خود را 
نهایـی و شـماره پرونده و كـد پی گيـری 16 رقمی را دریافـت نمایند.
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچه راهنمـای ثبت نـام، در صورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می تواننـد بـا خـط 
ویـژه 42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصل نمایند. سـاعات تمـاس: صبح 

۸:۳0 الـی 12:۳0 و عصـر 1۳:۳0 الـی 16:00.
ثبت نـام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هایی کـه مایل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام به صـورت گروهـی از دانـش آمـوزان خـود ثبت نـام بـه عمل آورند، 
بعـد از مطالعـه دقیـق دسـتورالعمل ثبت نـام دبیرسـتان ها و مراکز آموزشـی همکار، 
مي تواننـد، در صـورت داشـتن هرگونه سـؤال، در سـاعات: صبح ۸:۳0 الـی 12:۳0 و 
عصـر 1۳:۳0 الـی 16:00 با شـماره تلفن های ۸۸۸44791 الـی ۸۸۸4479۳ تماس 

حاصـل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نـام کلیـه نوبت هـا و مراحـل آزمون هـا، ازجملـه آزمـون جامـع نیـز، در ایـن 

مرحلـه انجام می شـود.
2- وجوهـی کـه بـه اشـتباه به حسـاب این شـرکت واریز می گـردد، منحصـراً پس از 
طـی مراحـل اداری مربوطـه قابـل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبـان در هنـگام ثبت نام 

اینترنتـی و انتخـاب تعـداد آزمون هـا دقـت الزم را به عمـل آورند.

ثبت نام تلفنی:
بـا توجـه بـه وضعیـت ایجـاد شـده بـه دلیـل بحـران ویـروس کرونـا، امکانـی فراهم 
گردیـده اسـت تا ثبت نـام برای کلیه داوطلبان سراسـر کشـور )تهران و شهرسـتان ( 
آزمایشـی  آزمون هـای  متقاضـی  دبیرسـتان های  و  آموزشـی  مراکـز  همچنیـن  و 
سـنجش، در صـورت تمایـل، به صورت تلفنی با شـماره: 883۲۱۴۵۵-۰۲۱ نسـبت 

بـه ثبـت نـام در ایـن آزمون هـا اقـدام نمایند. 

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

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

ثبت نـام  لینـک  اسـت:  ارائه شـده  سـایت  )در  ثبت نـام  فـرم  تکمیـل  دوم:  گام 
جدیـد(. ثبت نـام  سـنجش/  آزمایشـی  آزمون هـای 

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

شركت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعیه
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  تعـدادی تسـت  مشـابه تسـت های کنکـور در آن 
درس را انتخـاب کنیـد و سـپس زمانی را دقیقاً مشـابه 
زمـان پیشـنهادی در دفترچـه کنکـور در نظـر بگیریـد 
و حـل تسـت ها را شـروع کنیـد. حـال اگـر نتوانسـتید 
پاسـخ دادن بـه تسـت ها را در زمـان مقرر تمـام کنید، 
رنـگ مـداد یـا خودکار خـود را تغییـر دهید تـا متوجه 
شـوید که چند تسـت را در زمان مقرر پاسـخ نداده اید، 
و  تـالش کنیـد کـه بـه مـرور، تعـداد ایـن تسـت های 

باقی مانـده را کمتـر کنید. 
  تعـداد تسـت بـرای هـر مبحث، بسـتگی به تسـلط 
شـما بر آن مبحث دارد؛ البته باید توجه داشـته باشـید 
کـه تسـت زدن برای هر مبحث، الزم اسـت که مسـتمر 
باشـد تـا در ذهـن شـما تثبیت شـود و باعث شـود که 
مهارتتـان را در آن مبحـث حفـظ نماییـد؛ بـرای مثال، 
داوطلبـی کـه در یک بـازه زمانی  1000 تسـت معارف 
می زنـد و سـپس تسـت زنی بـرای ایـن درس را رهـا 
پاسـخگوی  سراسـری  آزمـون  در  نمی توانـد  می کنـد، 

باشـد. سـؤال های معارف 
  یکـی از اهـداف پنهـان تسـت زنی، مـرور اسـت. مرور 
تسـت های زده شده، شـاید، با اختالف، از خود تسـت زنی 

باید ها و نباید های سؤال های تستی
 شاید تا کنون بیشتر به صورت تشریحی درس خوانده و به فکر 
تعمیق بخشیدن به اطالعات علمی خود بودیده اید، اما باید پذیرفت 
آزمون  یک  با  توجهی  قابل  تفاوت های  تستی،  آزمون  یک  که 
تشریحی دارد، و باید در مدت باقی مانده تا آزمون سراسری، خود 

را برای یک رقابت علمی تستی آماده سازید.
توجه  اول  مرحلۀ  در  که  است  این  تستی  آزمون  در  اصلی  نکته 
آیا  چیست.  تست،  کردن  حل  از  شما  هدف  که  باشید  داشته 
می خواهید به یاری تست، مبحثی را فرا بگیرید، یا قصد شما کسب 
مهارت تست زنی در زمان کوتاه است؟ اگر هدفتان یادگیری است،  

می توانید زمان تست زنی را افزایش دهید و توجه خود را به درک 
ظرایف و نکته های هر تست اختصاص دهید. در این نوع تست زنی، 
از کتاب هایی است که  موضوعی که خیلی اهمیت دارد، استفاده 
در  نکته  مهم ترین  زیرا  باشند؛  داشته  را  پاسخنامه سؤاالت خود 
اشتباهات  تا متوجه  تست هاست  کردن  بررسی  تست زدن،  مورد 
داشتید،  مشکل  جایی  اگر  و  بشوید،  قوت  خود  و  ضعف  نقاط  و 
اگر  می خواهید  اما  کنید؛  حل  پاسخنامه  کمک  را با  آن  مشکل 
مهارت تست زنی در کنکور را کسب کنید، به نکته های زیر توجه 

فرمایید:

هـم مهم تـر باشـد. با مـرور تسـت های غلط و درسـتتان، 
می توانیـد بسـیاری از مطالـب درسـی تان را مـرور کنید و 

اشـتباهات خـود را به حداقل ممکن برسـانید.
  تسـت های موضوعـی بـرای فراگیـری خـوب اسـت، 
امـا اگـر می خواهیـد برای آزمـون سراسـری کامـاًل آماده 
شـوید، باید تسـت ترکیبـی بزنید؛ بـرای مثـال، در درس 
ادبیات 25 تسـت از واژگان،  دسـتور، امـال تاریخ ادبیات، و 
قرابت معنایی حل کنید. همچنین الزم اسـت که نسـبت 
بـه مشابه سـازی وضعیت خود هنگام تسـت زنی بـا آزمون 
سراسـری، اقـدام کنیـد و در مدت 75 دقیقه، تسـت های 

عمومـی در هر چهار درس فارسـی، عربی، معـارف و زبان 
خارجـی را بزنید یا تسـت های عمومـی  و اختصاصی را در 
زمانـی مشـابه بـا زمـان در نظر گرفته شـده بـرای آزمون 

سراسری، پاسـخ دهید.
  تسـت زدن زمانـی نتیجـه خودش را نشـان می دهد 
که بررسـی و رفع اشـکال شـده باشـد. خوب اسـت که 
دفتـری بـرای رفع اشـکال داشـته باشـید و نـکات الزم 
یـا سـؤال هایی را کـه نیاز به دقـت و تأّمل بیشـتر دارد، 

در آنجا بنویسـید.
را  کردنـی  حـل  و  تفهیمـی  دروس  تسـت های    
تـا  کنیـد  حـل  درس  هـر  مطالعـه  از  بعـد  بالفاصلـه 
ایـن درس هـا در ذهـن شـما تثبیـت شـود.  مفاهیـم 
تسـت های مباحـث حفظی را نیز دو روز بعـد از مطالعه 
آن مباحـث بزنیـد؛ زیـرا مطالـب بایـد بـه حافظـه بلند 
مـدت شـما انتقـال یابـد بـه خاطـر داشـته باشـید کـه 
شـما بـا زدن آن تسـت ها بالفاصلـه بعـد از مطالعـه، از 
حافظـه کوتـاه مدت خـود اسـتفاده می کنید کـه فایده 

چندانـی برایتـان نـدارد.
  تکنیـک ضربـدر و منهـا، یک روش بسـیار مفید در 

طبقه بندی سـؤاالت تسـتی اسـت.

تست زدن زمانی نتیجه خودش را 
نشان می دهد که بررسی و رفع 

اشكال شده باشد. 
خوب است که دفتری برای 
رفع اشكال داشته باشید و 

نكات الزم یا سؤال هایی را که 
نیاز به دقت و تأّمل بیشتر دارد

 در آنجا بنویسید

آموزش
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ایـن تکنیـک به ایـن صورت تعریف می شـود: دسـته ای 
از سـؤاالت هسـتند کـه بـه راحتـی می تـوان بـه آنهـا 
پاسـخ داد و بـرای پاسـخ دان بـه آنهـا نیـاز بـه حـل 
تسـت یـا بیشـتر فکر کـردن نیسـت. دسـته ای دیگر از 
سـؤاالت را نیـز می تـوان جـواب داد، ولی نیـاز به زمان 
و فکـر کـردن دارند. این دسـته از سـؤاالت را با عالمت 
منهـا مشـخص کنیـد؛ البتـه قبـل از اینکـه ایـن روش 
را بـه کار ببریـد، بایـد در ذهـن خـود در نظـر داشـته 
باشـید کـه عالمت منها بـرای سؤاالت زمان گیر اسـت، 
کـه  اسـت  سـؤاالتی  عالمت ضربدر بـرای  و 
و  وقـت  کـردن  صـرف  بـا  حتـی  هسـتید،  مطمئـن 

دهیـد. جـواب  آنهـا  بـه  انرژی تان، نمی توانیـد 

حـال دسـته اول سـؤاالت را، کـه بـا یـک نـگاه و صرف 
مـدت زمـان کـم می تـوان بـه آنهـا جـواب داد، پاسـخ 
دهیـد و بـه سـراغ سـؤاالت عالمـت دار برویـد. در ایـن 
مرحلـه از تسـت زنی, دور سـؤاالت ضربـدردار را خـط 
بکشـید تـا بدانیـد کـه نبایـد بـه سـراغ ایـن تسـت ها 
برویـد. حـال نوبت می رسـد به سـؤاالت منفـی دار. این 
سـؤاالت را از ابتـدا جـواب دهید؛ البته قبل از شـروع به 

پاسـخگویی، ابتـدا زمـان باقی مانـده را در نظـر بگیریـد 
و تعـداد سـؤاالت منهـادار را هم بشـمارید و با تقسـیم 
مـدت زمـان باقی مانـده بـر تعـداد سـؤاالت منهـادار, 
مـدت زمانـی را که برای پاسـخگویی به هر تسـت الزم 
اسـت، در نظـر بگیرید تا در نهایت، زمـان کم نیاورید.  
  همـان طور کـه می دانید، در آزمون های اسـتاندارد 
و نیـز آزمـون سراسـری، به ازاء هر پاسـخ اشـتباه، یک 
سـوم نمـره منفـی می گیریـد؛ بنابرایـن، اگـر تسـتی را 

پاسـخ ندهید، نمـره منفـی نمی گیرید.
حـال قانـون احتمـال بـرای داوطلبـی کـه بخواهـد بـه 
این گونـه  دهـد،  پاسـخ  شانسـی  صـورت  بـه  تسـتی 
اسـت کـه احتمـال دادن پاسـخ صحیـح به ایـن روش، 
25 درصـد اسـت؛ یعنـی یـک چهـارم. ایـن عـدد در 
مبحـث احتمـال و ریاضیـات، بسـیار ناچیـز و ضعیـف 
اسـت؛ لـذا نبایـد هیـچ گاه تسـتی را بـدون معلومـات 

کافـی و بـه طـور شانسـی بزنیـد.
  یکـی از اشـتباهات رایـج داوطلبان، خواندن سـؤال 
یـا جواب بـه صورت نصـف و نیمه اسـت. توجه داشـته 
باشـید که گاهـی طراح سـؤال، جـواب سـؤالی را که در 
کتاب نوشـته شـده اسـت، تسـت اول قرار می دهد،  اما 
یـک کلمـه آن را تغییـر می دهـد و باعـث می شـود که 

پاسـخ صحیح در آن گزینه نباشـد.
تسـتی  هـر سـؤال  واژه هـای  کلیـد  و  قیدهـا  بـه    
کنـد.  متفـاوت  را  تسـت  یـک  پاسـخ  می توانـد  کـه 
دقـت کنیـد. کلماتـی، ماننـد: »به جـز«، »بیشـترین«، 
»از  مقابـل«،  »مفهـوم  »نزدیک تریـن«،  »کمتریـن«، 
راسـت بـه چـپ«، »از بـاال بـه پاییـن«، »هـر دو« و ... 
و  زمـان دار  تسـت های  حـل  در  وسـواس  داشـتن    
داوطلبـان  در  مطالعـه  شـروع  ابتـدای  در  درصدگیـری 
ضعیـف، متوسـط و متوسـط رو بـه بـاال، باعـث می شـود 

کـه بـه دنبال سـعی در حل صحیح تسـت ها باشـید. این 
مسـأله باعث می شـود به سـمت تسـت هایی برویـد که از 
نظر درجه سـختی و اهمیت، بر رشـد درصدهای درسـی 
شـما زیـاد تأثیرگذار نباشـند، و نیـز به دلیل وسـواس در 

تسـت زنی ها، بی دقتی هـا هـم بیشـتر می شـود.  
  گاهـی داوطلبـان در آزمون سراسـری،  به سـؤاالت 
نیـم نگاهـی هـم  درس هایـی کـه نخوانده انـد، حتـی 
نمی اندازنـد و  ندیـده آنهـا را رد می کنند. بـه این نکته 
دقت داشـته باشـید که در سـؤال های آزمون سراسـری 
بـرای هـر درس، سـؤال آسـان نیز وجـود دارد و شـاید 
شـما بتوانیـد بـا مـرور آنهـا، بـه چنـد سـؤال آسـان از 

سـؤاالت ایـن دروس هـم پاسـخ دهید.

  بـه این نکته دقت نمایید که سـؤاالت دشـوار، فقط 
بـرای شـما دشـوار نیسـتند؛ بنابرایـن، اعتمـاد به نفس 
خـود را از دسـت ندهیـد و وقـت زیـادی را بـرای ایـن 
پاسـخ دادن بـه نـوع سـؤاالت تلـف نکنید؛ زیـرا درصد 
ایـن سـؤاالت بـا سـؤاالت آسـان هیـچ تفاوتـی نـدارد 
)ارزش سـؤال های یـک درس  در آزمـون سراسـری، بـا 

همدیگر یکسـان است(. 

آموزش

داشتن وسواس 
در حل تست های زمان دار و 

درصدگیری در ابتدای شروع 
مطالعه در داوطلبان ضعیف، 
متوسط و متوسط رو به باال، 

باعث می شود که به دنبال سعی 
در حل صحیح تست ها باشید

به این نكته دقت نمایید 
سؤاالت دشوار

فقط برای شما دشوار نیستند؛ 
بنابراین، اعتماد به نفس خود را از 

دست ندهید و وقت زیادی را
برای این پاسخ دادن به نوع 

سؤاالت تلف نكنید
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 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   1۸44۳ 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

اطالعیه
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه
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نباشید« می گوییم و  از هر چیز به شما »خسته  قبل 
برایتان آرزوی بهترین ها را داریم و از خدا می خواهیم 
به آنچه که در رویاهایتان ترسیم کرده اید، برسید؛ اما 
عالی  به جایگاه های  حتماً می دانید که شرط رسیدن 
دعای  و  مثبت  رویاهای  ترسیم  فقط  بلند،  اهداف  و 
شرط  اما  باشد،  بی تأثیر  اینکه  نه  نیست؛  اطرافیان 
بگوییم:  ساده  شماست.  تالش  و  اراده  همان  اصلی، 
نیست،  کار  در  تالشی  باشد،  ضعیف  شما  اراده  اگر 
فکر  عالی  و  شیرین  اهداف  به  بخواهید  اگر  حتی  و 
نهایی  تأثیر  که  شماست  اراده  و  انگیزه  این  کنید، 
کنکور  برگزاري  زمان  به  چه  هر  گذاشت.  خواهد  را 
عزیز،  کنکوری های  از  برخی  می شویم،  نزدیک 
احساس ناامیدی کرده و حتی برخی از آنها به ماندن 
در پشت کنکور می اندیشند؛ البته کسانی نیز هستند 

که همچنان با انگیزه به پیش می روند، و شرایط بدی 
ناامید  بیاید و حرف های  که ممکن است گاهی پیش 
انگیزه  و  اراده  نیروی  در  تأثیری  اطرافیان هم  کننده 

این عزیزان نخواهد گذاشت.
در این گفتار می خواهیم با شما عزیزان درباره شرایط 
باشید  داشته  روزها  این  در  است  ممکن  که  مختلفی 
زمان  تا  وضعیتتان  شدن  بهتر  برای  باید  که  کاری  و 

برگزاری کنکور انجام دهید، صحبت کنیم.

  خدا قوت
در میان شما داوطلبان عزیز، افراد زیادی وجود دارند 
که تا االن به خوبی تالش کرده، با برنامه ریزی پیش 
قوت«  »خدا  یک  داشته اند.  موفقی  مطالعه  و  رفته 
که  بدانید  باید  می کنیم.  عزیزان  این  نثار  اساسی 
بسیار  کنکور،  برگزاري  زمان  تا  مانده  باقی  روزهای 
ماه  احتماالً می دانید، یک  مهم است. همان گونه که 
و دوران جمع بندی، سومین گذرگاه  تا کنکور  پایانی 
بسیار  موضوع،  این  می شود.  نامیده  کنکور  طالیی 
روزهای  این  در  عزیز  داوطلبان  شما  که  است  مهم 
چه  سراسري،  آزمون  برگزاري  زمان  تا  مانده  باقی 
عملکردی داشته باشید و چگونه راهتان را تا رسیدن 
به قلّه موفقیت ادامه دهید. از شما عزیزان می خواهیم 
و  دهید  ادامه  انرژی  با  و  انگیزه  با  گذشته  مانند  که 

با »انگيزه« به راهتان ادامه دهيد
االن که مشغول خواندن این جستار هستید، کمتر از دو ماه و نیم تا زمان برگزاری آزمون سراسري باقی مانده است؛ مدت زماني که 
همه شما عزیزان، چه آنهایی که قباًل خوب مطالعه کرده  و چه آنهایی که مطالعه چندان رضایت بخشی نداشته اید، می توانید در این 
زمان، کارهای بسیاری انجام داده و وضعیت خود را به طور کامل تغییر داده و آن را بهتر کنید؛ اما این شرایط، کاماًل بستگی به شما 
و روحیه تان دارد. دیروز دو نفر از عزیزان کنکوری، که دقیقاً در شرایط یکسانی درس می خوانند، با یکدیگر درباره کنکور صحبت 
می کردند: یکی از این افراد از عملکرد خود راضی بود و دیگری، با اینکه تالش خیلی زیادی کرده بود، هنوز هم از تالش خود رضایت 

نداشت و می گفت مطمئن است که آزمون خوبی نخواهد داد. 
می دانید اختالف این دو نفر در چه چیزی است؟ یکی از آنها به خود و توانایی هایش اعتماد داشت و دیگری با وجود همه تالشی 
که انجام داده بود، به خود و توانایی هایش ایمان نداشت. همین موضوع باعث می شود تا او و سایر عزیزانی که شبیه این داوطلب 
گرامی هستند، نتوانند با انگیزه راهشان را ادامه داده و بتوانند نتیجه ای که مطابق تالششان باشد، کسب کنند. هر چه شما عزیزان به 
زمان برگزاري کنکور نزدیک تر می شوید، اهمیت روزها و دقایق، برایتان بیشتر می شود، و در چنین شرایطی، یک انگیزه باال و خوب 

می تواند موتور محرک خوبی برای پیشرفت شما و کسب نتیجه بهترتان در آن شود. 

خودتان پیوسته بگویید: 
می توانم، می توانم و می توانم. 

موفق می شوم، موفق می شوم و 
موفق می شوم

یادگیری
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ندهید  اجازه  رفته اید،  پیش  برنامه  طبق  االن  تا  اگر 
که هیچ چیز و هیچ شخصی، شما را ناامید کرده یا به 
اراده تان خللی وارد کند. به این نکته نیز توجه داشته 
باشید که شما در بهترین شرایط به سر می برید و تا 
فقط چند  اهدافتان،  به  و رسیدن  موفقیت  و  پیروزی 
مهم  بسیار  که  قدمی  چند  البته  دارید؛  فاصله  قدم 
است و شما باید همچنان به خوبی به راه خود تا روز 

برگزاري آزمون ادامه دهید.
شما عزیزان که تا االن طبق برنامه پیش رفته اید، حتماً 
و  بیندازید  دهید،  انجام  ادامه  در  باید  آنچه  به  نگاهی 
انجام دهید، مطابقت  باید  با کارهایی که  زمان خود را 
برای پیمودن  انگیزه،  و  امید  و  به خدا  با توکل  و  داده 
ادامه راه برنامه ریزی کنید. این دوران برای شما می تواند 
باشد؛ پس روی  و تست زنی سرعتی  دوران جمع بندی 
این کارها تمرکز کنید و اجازه ندهید که مسائل کوچک 
باعث ناامیدی شما گردد. به همین خاطر، خودتان را در 
جایی که دوست دارید، تصور کنید و با انگیزه به راهتان 

ادامه دهید.
  نااميد نشو

مسعود نگاهی به کارنامه آزمون آزمایشی خود انداخت 
و آهی کشید و با خودش گفت: »این همه تالش کردم، 
این همه زحمت کشیدم ... آخرشم شد این. حتماً توی 

 به خاطر داشته باشید که 
ناامیدی، بدترین دشمن موفقیت و 
رسیدن به اهداف است؛ در عوض، 
داشتن انرژی مثبت و تفكر خوب 
برای رسیدن به موفقیت، بسیار 

مؤثر است

همینه...  وضعیتم  داوطلب،  همه  اون  وجود  با  کنکورم 
چرا این طوری شده؟! چرا؟! اصاًل امسال دیگه واسم مهم 

نیست. وای میستم و سال بعد کنکور میدم...« 
حرف های مسعود می تواند حرف برخی از شما عزیزان 
داوطلب هم باشد؛ کسانی که خوب تالش کرده اند، اما 
بالفاصله  کوچک،  و  ساده  موضوع  یک  آمدن  پیش  با 
ناامید می شوند. اگر شما هم جزو این دسته از عزیزان 
هستید، باید بگوییم که آنچه بیش از هر چیزی ممکن 

بگذارد،  تأثیر  ایام  این  در  یادگیری تان  و  توان  بر  است 
از  مهم تر  اما  است؛  ناامیدی  و  روحیه  دادن  دست  از 
زمان  که  شویم  متذکر  باید  را  نکته  این  نکات،  همه 
باقی مانده تا روز برگزاري آزمون سراسري، زمان ناامید 

شدن نیست، بلکه زمان تالش بیشتر با انگیزه باالست. 
یک آزمون آزمایشی، اشتباه زدن چند تست، فراموش 
از  بیشتر  حتی  و  درسی  موضوع  یا  نکته  چند  کردن 
اینها، نباید روحیه شما را درهم بریزد. اگر از قبل برای 
فکر  و  ناامیدی  کم،  خیلی  و  داشته اید  مطالعه  کنکور 
موفق نشدن در کنکور به سراغتان می آید، سعی کنید 
که با یادآوری نقاط قوت خود، بر این فکر غلبه کنید؛ 
اینکه چه درس هایی را خوب مطالعه کرده اید و در کدام 
تالشی  هیچ  که  بگویید  خود  به  هستید.  قوی  مباحث 
بی نتیجه نیست، و مطمئن باشید که پاداش تالش خود 

را به بهترین وجهی خواهید گرفت.
آزمون های  به  وقتی  زیادی هستند که حتی  داوطلبان 
باز  می دهند،  جواب  خوبی  به  هم  تست ها  یا  آزمایشی 
سایر  دیدن  با  و  هستند  خود  کنکور  نتیجه  نگران  هم 
آنها،  با  مقایسه  در  که  می کنند  احساس  داوطلبان، 
چندان درس نخوانده اند و در این آزمون، موفق نخواهند 
شد. توجه داشته باشید که این احساس، یک احساس 
کاذب و مخرب است و نباید به آن توجه کنید. در مقابل 
این احساس، به خود بگویید که تمام تالش خود را در 
سراسري  آزمون  برگزاري  زمان  تا  مانده  باقی  روزهای 
خواهید کرد و با اطمینان به خود و توانایی هایتان موفق 
خواهید شد. به خاطر داشته باشید که ناامیدی، بدترین 
عوض،  در  است؛  اهداف  به  رسیدن  و  موفقیت  دشمن 
به  رسیدن  برای  خوب  تفکر  و  مثبت  انرژی  داشتن 
موفقیت، بسیار مؤثر است. فقط بگویید: »من می توانم 
و موفق می شوم« همین و بس. خوب پس دیگر وقت 
ناراحتی نیست. بلند شوید و با یک انگیزه مثال زدنی تا 
روز برگزاري کنکور، فقط درس بخوانید و با تالش دو 

چندان به استقبال موفقیت بروید.

  االن وقتش نيست
که  آنجا  تا  کنکور  برای  و  کرده  زیادی  تالش  مینا 
می توانسته، زحمت کشیده، اما چند روزی می شود که 
است.  را کنار گذاشته  و درس  احساس خستگی کرده 
داوطلبان هم  از  دیگر  برخی  به سراغ  این حس  گاهی 
می آید؛ احساس خستگی و اینکه ترجیح می دهند دیگر 
از هر  قبل  استراحت کنند.  و  از مطالعه کشیده  دست 
چیز باید اشاره کنیم که حق با همه شما عزیزان است؛ 
چون روند آمادگی برای کنکور، یک روند طوالنی است. 
همچنان که ممکن است بسیاری از شما عزیزان هم به 
دفعات و در اوقات مختلف دچار چنین احساسی شده 

باشید. 
برای اینکه بر این احساس غلبه کنید، می توانید کارهای 
داوطلبانی  از  دسته  آن  جزو  اگر  دهید.  انجام  مختلفی 
هستید که ساعات طوالنی مطالعه می کنند، باید بدانید 
کرده  پیدا  کاهش  شما  توان  و  انرژی  است  ممکن  که 
باشد.  موضوع  همین  از  ناشی  می تواند  احساس  این  و 
را  روز  یا چند ساعتی در طی چند  روز  می توانید یک 
به  نگاهی  بنابراین،  کنید؛  خالی  خود  استراحت  برای 

یادگیری
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برنامه خود بیندازید و درس هایی را که بیشتر مطالعه 
کرده اید یا آمادگی بیشتری در آنها دارید، از برنامه دو 
برای  را  وقتی  عوض  در  و  کرده  حذف  خود  روزه  سه 
که  باشید  داشته  توجه  حتماً  کنید.  خالی  استراحتتان 
بعداً  باعث می شود که  است؛ چون  استراحت الزم  این 

شما با انرژی و انگیزه بیشتری درس بخوانید.
برنامه  یک  که  هستید  داوطلبانی  از  دسته  آن  جزو  اگر 
معمولی دارید و با این همه، احساس خستگی می کنید، 
بپردازید.  خود  دلخواه  کارهای  انجام  به  را  ساعتی  چند 
دیدن یک فیلم یا یک دوست، رفتن به پارک یا حتی زنگ 

زدن به دوستی که به شما انگیزه می دهد، از جمله این 
کارهاست؛ اما به خاطر داشته باشید که این استراحت نباید 
طوالنی باشد؛ زیرا االن وقت استراحت طوالنی نیست. شما 
به زمان مهمی از ایام آمادگي براي کنکور رسیده اید و باید 
درس های نخوانده یا مرور نشده را خوانده و جمع بندی 
نهایی را انجام دهید و تست زنی سرعتی داشته باشید. به 
خود بگویید که انسان قوی و توانمندی هستید و می توانید 
تا روز برگزاري کنکور با انگیزه ادامه دهید و در روزهای 
بعد از برگزاري کنکور تا زمان اعالم نتایج نهایی و رفتن به 
دانشگاه، هر چه قدر که می خواهید استراحت کنید. یک 
»یا علی« بگویید و با توکل به خدا ادامه دهید. ضمناً به 
کیفّیت تغذیه و خوابتان هم دقت کنید؛ چون ممکن است 
که بخشی از خستگی شما به این دلیل باشد. در این ایام، 
بیش از حد از خودتان کار نکشید و به خودتان هم اجازه 
ندهید که خستگی بر شما غلبه کرده و مانع مطالعه تان در 
روزهای باقی مانده  تا زمان برگزاري آزمون سراسري شود. 

  تو هم می توانی
که  روزهایی  به  و  بود  نشسته  آرام  گوشه ای  در  آندیا 
فکر  بخواند،  درس  بود  نتوانسته  مختلف  بهانه های  به 
می کرد و افسوس مي خورد و با خود مي گفت: »حیف! 
ممکن  خوره؟!«  می  درد  چه  به  خوردن  افسوس  حاال 
آندیا  از شما عزیزان داوطلب هم مثل  است که برخی 
باشید و تا به حال مطالعه خوب و کافی نداشته و از وقت 
خود هم تاکنون به خوبی بهره نبرده باشید. داوطلبان 
گرامی که در این وضعیت هستند، گمان می کنند که 
آزمون سراسري  برای  و  نمی توانند درس خوانده  دیگر 
انگیزه  اما این موضوع درست نیست. یک  آماده شوند؛ 
باال و یک انرژی و اراده مثال زدنی، می تواند شما را به 

هر آنچه می خواهید، برساند. در سال های قبل، تعدادی 
از عزیزان بوده اند که در زمان کوتاهی قبل از برگزاري 
و  خوانده  درس  جدیت  با  تا  گرفته اند  تصمیم  کنکور، 
موفق هم شده اند؛ حتی  واقعاً  و  بسنجند  را  توان خود 
رشته هایی  در  که  داشته اند  وجود  بین  این  در  افرادی 
مثل پزشکی قبول شده و باعث تحسین دیگران شده اند 
داده  انجام  را  کاری  کسی  »اگر  می گویند:  ژاپنی ها   !
جمله  این  به  اگر  می توانید...«  نیز  شما  قطعاً  است، 
خودکم  و  اراده  ضعف  خاطر  به  صرفاً  نیستید،  معتقد 
بینی شماست. فقط کافی است تمام باورهای غلطی را 
که در ذهنتان به خاطر سپرده اید، پاک کنید و خودتان 
از نو، باورهایی را انتخاب کنید که به نفع آینده تان است.

 از همین امروز نه، بلکه از همین حاال، تصمیم بگیرید 
اهدافتان،  برای  و  کنید  استفاده  انرژی تان  تمام  از  که 

قدم های محکمی بردارید. باور کنید که می توانید.
اولین  عنوان  به  و  شوید  بلند  هستید؟  چه  منتظر 
قدم، یک برنامه خوب تدوین کنید؛ چون وقت زیادی 
ندارید و باید به طور گزیده و حساب شده کار کنید. 
درس ها یا مباحثی را که در بودجه بندی مهم هستند 
دهید  قرار  اولویت  در  نیستید،  مسلط  آنها  بر  شما  و 
فراگرفته اید،  که  را  آنهایی  یا  مهم  غیر  درس های  و 
انگیزه،  و  انرژی  با  و  خدا  به  توکل  با  و  کنید  حذف 
در  و  نیست  دیر  اصاًل  که  کنید  باور  و  کنید  شروع 
را  زیادی  کارهای  می توانید  هم  باقی مانده  زمان 
انجام دهید. منتظر چه هستید؟ فقط کافی است که 
و  چیز  هیچ  که  ندهید  اجازه  کنید.  اراده  و  بخواهید 
هیچ فردی شما را از تصمیمی که گرفته اید، منصرف 
کند. به این موضوع فکر کنید که نتیجه یک مسابقه 
در پایان آن مشخص می شود و نه در میانه مسابقه یا 
اوایل آن؛ پس شما هم پیش از امتحان قضاوت نکرده 
در  دهید؛  خرج  به  جدیت  و  بخوانید  درس  فقط  و 
»من  کنید:  خود  قلب  مهمان  هم  را  باور  این  ضمن، 
می توانم و مطمئنم و ایمان دارم که تمام کائنات در 

به  می کند«.  من حرکت  اهداف  و  راستای خواسته ها 
باقی مانده  لحظه های  تمام  از  و  دهید  انگیزه  خودتان 
شکلی  بهترین  به  سراسری،  آزمون  برگزاری  زمان  تا 

کنید. استفاده 

  هيچ تالشی بی نتيجه نيست
هیچ تالشی بدون فایده نخواهد بود و هیچ زحمتی هم 
و  تالش  به  توجه  با  شخصی  هر  اهداف  نمی شود.  گم 
کوشش او رقم می خورد و اهداف ما زاییده تالش و فکر 
ما هستند؛ تالشی که می کنیم و تصوری که نسبت به 

خدا  به  امیدتان  پس  داریم؛  توانایی هایمان  و  خودمان 
برگزاری  زمان  تا  باقی مانده  روزهای  این  در  و  باشد 
و  درست  برآوردی  و  بخوانید  درس  انرژی  با  کنکور، 
سرزنش  بدون  و  باشید  داشته  وضعیتتان  از  واقعی 
را  خود  برنامه  شکلی  بهترین  به  کاذب،  غرور  یا  خود 
تنظیم کرده و در راستای عمل به آن برنامه اقدام کنید. 
همچنین با خودتان پیوسته بگویید: »می توانم، می توانم 
موفق  و  می شوم  موفق  می شوم،  موفق  می توانم.  و 
می شوم«. درس بخوانید و تالش کنید و خودتان را در 
موقعیتی که دوست دارید در آن موقعیت باشید، تصور 
کنید و ناامیدی ها را کنار بگذارید و بقیه کارها را به خدا 
بسپارید و مطمئن باشید که او بهترین ها را برای شما 

رقم خواهد زد.

 اجازه ندهید که هیچ چیز و هیچ 
شخصی، شما را ناامید کرده یا
 به اراده تان خللی وارد کند. 

که شما در بهترین شرایط
به سر می برید و تا پیروزی و
موفقیت و رسیدن به اهدافتان

فقط چند قدم فاصله دارید

به خود بگویید که انسان قوی و 
توانمندی هستید و می توانید تا 

روز برگزاري کنكور با انگیزه ادامه 
دهید و در روزهای بعد از برگزاري 
کنكور تا زمان اعالم نتایج نهایی 
و رفتن به دانشگاه، هر چه قدر که 

می خواهید استراحت کنید

یادگیری
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چالش های زندگی، هدیه هایی ارزشمند 
همۀ ما هر روز، چالش های باور نکردنی زیادی داریم که 
می توانیم از آنها درس های فراوانی بیاموزیم و این چالش ها 
و مشکالت را بهترین معلم خود بدانیم تا شاهد پیشرفت در 

زندگی خود شویم. 
را  خود  ذهن  تا  می دهد  ما  به  را  فرصت  این  مشکالت، 
پرورش دهیم، نگاه جدیدی به زندگی داشته باشیم و به 
گونه ای دیگر و با اشتیاق بیشتر، موارد با اهمیت را بشنویم 
و عملی سازیم. با مشکالت می فهمیم که چگونه و کجا، 
راهی  دنبال  به  می توانیم  و  کرده ایم  محدود  را  خودمان 

باشیم که قدرت، جایگزین ترس شود. 
دلیل ترس های ما، فکر کردن به گذشته و نگرانی از آینده 
است؛ به عبارت دیگر، ترس، توهم و نقابی از ناراحتی ها 
و گرفتاری های گذشته است؛ برای مثال، دانش آموزی که 
در یکی از دروس خود چند بار نمرة بد یا غیر قابل قبولی 
گرفته است، تصور می کند که هیچ وقت نمی تواند از پس 
این درس بربیاید. او ترس از این درس را در ذهن خود 
پرورش می دهد و به مرور، توان و عالقه ای ندارد که سراغ 

زمانی که فیل های کوچک را تربیت می کنند، طنابی به پاهایشان می بندند و آن 
را به تیرکی وصل می کنند که در داخل زمین محکم شده است. فیل های کوچک 
اما موفق  آزاد سازند،  را  بکنند و خود  از جا  را  تیرک  بارها تالش می کنند که 
فیل ها  زمان،  با گذشت  می پذیرند.  را  بودن خود  زندانی  و سرانجام  نمی شوند 
بزرگ می شوند و توانایی آن را دارند که با یک ضربه، خود را آزاد سازند؛ اما این 

کار را نمی کنند و همچنان زندانی باقی می مانند. 
در واقع فیل ها زندانی ذهن خود هستند و این توهم را دارند که قادر به آزاد 
کردن خود نیستند و به خاطر همین وهم و خیال باطل، برای آزادی خود تالش 

نمی کنند و تسلیم می شوند. 
ما انسان ها نیز همین طور هستیم و گاه فکری ما را با طناب به یک تیرک متصل 
می کند، و در حالی که توانایی انجام بسیاری از کارها را داریم، افکار گذشته باعث 

می شوند که تسلیم شویم.

با مشكالت می فهمیم که چگونه و 
کجا، خودمان را محدود کرده ایم و 
می توانیم به دنبال راهی باشیم که 

قدرت، جایگزین ترس شود

درس مورد نظر برود؛ در حالی که اگر نمرة بد را یک چالش 
با آن مقابله کرد،  با شجاعت  در نظر بگیرد که می توان 
می تواند با تفکر و تعقل، نه تنها از پس این مشکل که از 

پس مشکل های مشابه نیز برآید. 
به یاد دارم که چند سال پیش، یکی از دانش آموزانم با 
هندسه تحلیلی مشکل اساسی داشت و حتی در یکی 
از آزمون های آزمایشی، فقط به هفت درصد سؤال های 
این درس پاسخ صحیح داده بود.خودش می گفت بیشتر 
می ترسم!  آن  از  بیاید،  بدم  تحلیلی  هندسه  از  آنکه  از 
برای  برود.  درس  این  سراغ  که  گرفت  تصمیم  باالخره 
اینکه بتواند نتیجه بگیرد، یک برنامه دقیق برای مواجهه 

با این درس ریخت و ساعاتی را که برای مطالعه آن نیاز 
داشت، تعیین کرد.  در ابتدا سراغ کتاب درسی رفت و 
تمام مباحث درسی را خواند و همۀ تمرین های کتاب را 
حل کرد و به معنای واقعی کلمه، »واو« به »واو« کتاب 
معلم  سراغ جزوه  بعد  درآورد.  نکته  آنها  از  و  خواند  را 
تستی  و  آموزشی  کمک  کتاب های  نهایت،  در  و  رفت 
و سرانجام به گفتۀ  را در همین درس خواند  پیشرفته 
خودش توانست بر چالش برانگیزترین درس دبیرستان 
غلبه کند و در آزمون سراسری هم به هر هشت سؤال 

هندسۀ تحلیلی پاسخ صحیح دهد.
با  با درس فیزیک مشکل داشت و  دانش آموز دیگری 
زده  زیادی  تست های  درس،  این  فراگیري  برای  اینکه 
بود، اما آن قدر از این درس و تست های آن می ترسید 
که تصمیم گرفته بود در آزمون سراسري، سؤال های این 
درس را کنار بگذارد. در گفت گویی که با هم داشتیم، 
با دبیر فیزیکش در  وي تصمیم گرفت که مشکلش را 
میان بگذارد و طبق نظر او عمل کند. نتیجه این شد که 
قرار شد به جای آنکه تست های بسیار حل کند، تعداد 
کمتری را به دفعات حل نماید و هر دفعه تالش کند 
تا  شیوه های جدیدتری برای حل کردن  یک تست پیدا 
کند؛ البته تست جدید هم می زد، اما کمتر، و در نهایت 

هم در آزمون سراسری، فیزیک را 7۳ درصد زد!   
پس به جای آنکه در مواجهه با مشکالت، نقابی از ترس 
به چهره بزنید، از مشکالت، پلی به سوی پیروزی بسازید! 
الزمۀ انجام این کار، آن است که  با تمام وجودتان ایمان 
داشته باشید که می توانید موفق شوید؛ زیرا این قلب است 
که ترس را از بین می برد و به ما احساس امنیت می بخشد. 
هنگام ترس، دست راست خود را بر  قلبتان بگذارید و نفس 
عمیقی بکشید؛ با انجام این کار به آرامش می رسید. به قلب 
خود ایمان داشته باشید و بدانید که با خواست و هّمت 

شما، همۀ موارد به طور عالی انجام می شوند.  

از مشکالت
پلی به سوی 
پيروزی بسازید !

موفقیت
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