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برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398
تاريخ ثبت نام

آزمون

تاريخ برگزاري

دكتري تخصصي ()Ph.D

سال 98

ثبتنام پایان پذیرفت

جمعه 97/12/3

كارشناسي ارشد ناپيوسته

سال 98

فرصت جدید ثبتنام
یکشنبه  11/28تا چهارشنبه 97/12/1

پنجشنبه  5و
جمعه 98/2/6

سراسري

سال 98

چهارشنبه  11/24تا پنجشنبه 97/12/2

پنجشنبه  13و
جمعه 98/4/14

جدیدترین تغییرات مدارک مورد پذیرش در آزمون
دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی اعالم شد.
بنا بر اعالم دبیرخانه علوم پایه ،بهداشت و تخصصی ،مدارک
تحصیلی مورد پذیرش برای شرکت در آزمون دکتری
تخصصی و دکتری پژوهشی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت به شرح زیر اصالح شد.
مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای رشته تحصیلی «آموزش
بهداشت و ارتقاء سالمت» شامل کارشناسیارشد آموزش
بهداشت ،علوم اجتماعی ،جامعه شناسی ،رفاه اجتماعی،
آموزش پزشکی ،آموزش مامایی ،بهداشت مادر و کودک،
روانشناسی ،علوم تربیتی ،پرستاری ،سیاستگذاری سالمت،
مهندسی بهداشت محیط ،مهندسی بهداشت حرفهای،
علوم تغذیه ،توسعه محلی گرایشهای شهری و روستایی،
روانشناسی سالمت ،روانشناسی تربیتی ،روانشناسی
صنعتی و سازمانی ،مشاوره ،مدیریت رسانه ،آموزش
بزرگساالن ،پرستاری سالمت جامعه ،پرستاری سالمندی،
پرستاری کودکان ،مامایی جامعهنگر ،بهداشت مادر و کودک،
آموزش پرستاری ،دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی،
دکتری حرفهای دامپزشکی و متخصصان بالینی و مدارک
باالتر رشتههای پزشکی و دندانپزشکی است.
الزم به يادآوري است كه ثبتنام برای آزمون دکتری
تخصصی و پژوهشی سال  ۹۸گروه علوم پزشکی ،از
نیمه بهمن ماه  ۹۷آغاز میشود.
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حضرت فاطمه زهرا (س) فرمودند:
خداي تعالي ايمان را براي پاكيزگي از شرك
تكبر و
قرار داد ،و نماز را براي دوري از ّ
خودخواهي ،واجب كرد.

[هنگام به خاك سپردن س ّيده زنان،
فاطمه عليهاالسالم فرمود]:
درود بر تو اي فرستادة خدا ! از من و دخترت
كه در كنارت آرميده ،و زودتر (از ديگران)
ِ
مرگ دختر
به تو رسيده .اي فرستادة خدا !
عنان شكيبايي از كفم گسالنده ،و
گراميات،
ِ
توان خويشتنداريام نمانده.

حضرت فاطمه زهرا (س) فرمودند:
ِ
واقعيت تمام سعادتها و
همانا حقيقت و
رستگاريها ،در دوستي امام علي (ع) در زمان
حيات و پس از رحلتش خواهد بود.
قابل توجه داوطلبان آزمونهای سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی میرســاند کــه حفاظت آزمونهای
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی
(ایمیل) ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد
مرتبط با حفاظت آزمونها میباشد.
نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org
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سال بیست و سوم  ،شماره  ، 41شماره پیاپی 1109
بیست و چهارم دی ماه سال1397
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مد یر مسوؤل  :درحال تغییر
مدیراجرایی:بهمناحمدی
صفح هآراییوحروفچینی:پیکسنجش
شاپا2916-1735:ISSN 1735 -2916 :
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هفت نكته درباره پذيرفتهشدگان رشتههاي
ن سراسري 97
نيمهمتمركز آزمو 

با عنايت به آنكه اسامي پذيرفتهشدگان نهايي هر يك
از رشتههاي تحصيلي نيمهمتمركز آزمون سراسري
سال  1397در پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش
اعالم شده است ،توجه اين عزيزان را به موارد ذيل
جلب ميكنيم:
1ـ كليه پذيرفتهشدگان الزم است كه قبل از مراجعه
حضوري به دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي خود ،براي
اطالع از برنامه زماني ،مكان ،مدارك مورد نياز و نحوه
مراجعه خود به منظور ثبتنام ،از روز دوشنبه مورخ
( 97/10/24امروز) به پايگاه اطالعرساني مؤسسه محل
قبولي ذيربط مراجعه نمايند .داوطلبان الزم است كه
طبق تاريخ اعالم شده ،به همراه مدارك به مؤسسه
محل قبولي خود مراجعه نمايند ،بديهي است كه عدم
مراجعه به موقع پذيرفتهشدگان براي ثبتنام ،به منزله
انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.
2ـ كليه پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي دانشگاه
فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،الزم
است كه يك هفته بعد از اعالم اسامي پذيرفتهشدگان
در سايت اين سازمان ،براي اطالع از برنامه زماني ،مكان،
مدارك مورد نياز و نحوه ثبتنام اينترنتي يا مراجعه
حضوري خود براي ثبتنام ،به سايت اطالعرساني
دانشگاه فرهنگيان به نشاني http:/te.cfu.ac.ir :و
دانشگاهتربيتدبيرشهيدرجاييبهنشانيwww.sru.ac.ir:
مراجعه نمايند .بديهي است كه عدم مراجعه به موقع
پذيرفتهشدگان براي ثبتنام ،به منزله انصراف قطعي از
تحصيل آنها تلقي خواهد شد.
 -3آن دسته از پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي
تحصيلي متمركز آزمون سراسري (اعالم قبولي
شهريورماه) كه در رديف پذيرفتهشدگان رشتههاي
نيمه متمركز قرار گرفتهاند ،مطابق ضوابط ،قبولي
متمركز آنان كان لم يكن گرديده و بايد منحصرا ً در
رشته قبولي نيمهمتمركز ثبتنام كنند و به تحصيل
بپردازند.
 -4داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفتهشدگان
ي تحصيلي نيمهمتمركز آموزش تربيت
نهايي رشتهها 
بدني دانشگاه فرهنگيان يا علوم ورزشي دانشگاه تربيت
دبير شهيدرجايي اعالم گرديده است ،چنانچه جزو
پذيرفتهشدگان رشته متمركز دانشگاه فرهنگيان و
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري
سال ( 1397اعم از اعالم اسامي شهريورماه يا مرحله
تكميل ظرفيت) باشند ،برابر ضوابط اعالمشده ،قبولي

آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصرا ً بايد در رشته
پذيرفتهشده نيمهمتمركز ثبتنام و ادامه تحصيل
دهند .اين دسته از داوطلبان ،نياز به انصراف از رشته
قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي
رفتار خواهد شد.
 -5پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي مربوط به
مرحله تكميل ظرفيت ،كه در رديف پذيرفتهشدگان
رشتههاي تحصيلي نيمهمتمركز (غير از رشتههاي
تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير
ل  1397نيز قرار
ي سا 
ن سراسر 
شهيد رجايي) در آزمو 
گرفتهاند ،بايد از دو رشته قبولي اعالم شده ،يكي را به
دلخواه انتخاب كنند و در آن رشته به تحصيل بپردازند.
بديهي است كه ثبتنام اين دسته از پذيرفتهشدگان در
يك كدرشته قبولي ،به منزله انصراف از رشته ديگر
تلقي خواهد شد.
 -6داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفتهشده
نهايي دورههاي روزانه درج گرديده است ،خواه در
مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبتنام نمايند يا
ننمايند ،مجاز به ثبتنام و شركت در آزمون سراسري
سال  1398به منظور انتخاب رشتههاي تحصيلي دوره
روزانه نيستند و در صورت شركت در آزمون سراسري
سال  ،1398با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در
دفترچه راهنماي ثبتنام ،منحصرا ً در رشتههاي مربوط
به دورههاي غيرروزانه پذيرش خواهند شد.
 -7گزينش رشتههاي نيمهمتمركز آموزش تربيت
ي مختلف تحصيلي
بدني و علوم ورزشي دورهها 
دانشگاهها و مؤسساتآموزشعالي،از بين داوطلباني
كه در مراحل معاينه و آزمون عملي آن شركت
نمودهاند و از سوي كميته آزمون عملي واجد
شرايط از نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش
نهايي اعالم شدهاند ،با در نظر داشتن نمره علمي
زيرگروه رشته مذكور و نمرههاي علمي و عملي
مكتسبه (رشته آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي)
از بين گروههاي آزمايشي « 2 ،1و  »3انجام شده و
داوطلباني كه در آزمون عملي شركت نمودهاند ،ولي
اسامي آنان به عنوان پذيرفتهشده نهايي اعالم نشده
است ،يا مردود مراحل معاينه و آزمون عملي بوده و يا
در گزينش نهايي ،در مقايسه با ساير پذيرفتهشدگان
نهايي ،مردود علمي شناخته شدهاند.
پيروز و شاد باشيد
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از بهمنماه آغاز ميشود:

پذیرش بدون آزمون در
مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد
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استانها ،رؤسای واحدها ،مراکز آموزشی و سازمان سما ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است« :به منظور تمرکز زدایی و تفویض اختیار به واحدهای
دانشگاهی و تسهیل روند رسیدگی به درخواست دانشجویان انصرافی ،بدینوسیله ماده
الحاقی آییننامه شماره  ۴۵۶۰۴/10مورخ  94/7/4ابالغ می شود.
واحدهای دانشگاهی میتوانند برحسب شرایط دانشجو و وضعیت مالی وی ،تا سقف
 ۵۰درصد تخفیف در هزینه انصراف  -که براساس بخشنامه شماره  ۲۰۵۶۴/57مورخ
 96/3/30محاسبه میشود  -تخفیف دهند».
بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد:

ارائه تسهیالت به دانشآموختگان برتر
برای ادامه تحصیل در دوره دکتری

دانشگاه آزاد اسالمی ،در نیمسال دوم تحصیلی  97ـ  98بر اساس سوابق
تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو میپذیرد.
دانشگاه آزاد اسالمی ،براساس مصوبات شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش
دانشجو مورخ  ،97/۱۰/۱۲در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و بر اساس سوابق تحصیلی
در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش دانشجو خواهد داشت.
پذیرش دانشجو در این مرحله ،مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو ،تنها در
کد رشته محلهایی صورت خواهد گرفت که ظرفیت آنها در مرحله قبلی پذیرش در سال
تحصیلی جاری تکمیل نشده است.
اطالعیه پذیرش دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی ،مطابق زمانبندی اعال م شده از سوي
سازمان سنجش آموزش کشور برای مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ،روز
 ۲۵دی ماه (فردا) منتشر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ،زمان و چگونگی ثبتنام از داوطلبان مقاطع
کارداني پیوسته در تاریخ  27دي ماه ،و کارشناسي ناپیوسته در تاریخ  14بهمن ماه ،طی
اطالعیههای جداگانه منتشر خواهد شد.

بنیادملینخبگان،براساسآییننامه«شناساییوپشتیبانیازدانشآموختگانبرتر
دانشگاهی» تسهیالت ویژهای را برای دانشآموختگانبرتر دانشگاهها برای ادامه
تحصیل در دوره دکتری اعطا میکند.
بنیاد ملی نخبگان ،بر اساس آییننامه «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر
دانشگاهی» تسهیالت ویژهای را برای دانشآموختگانبرتر دانشگاهها برای ادامه تحصیل
در دوره دکتری اعطا میکند.
مهمترین نکات این تسهیالت به شرح زیر است:
دانشآموختگان دوره کارشناسیارشد (یا دکتری حرفهای) مورد تأیید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میتوانند از این تسهیالت
استفاده کنند.
دانشجویان دوره کارشناسیارشد (یا دکتری حرفهای) مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال
در بخشنامهای ابالغ شد:
 ،۱۳۹۸دوره کارشناسیارشد را با موفقیت به پایان برسانند ،نیز میتوانند از این تسهیالت
استفاده کنند.
تخفیف شهریه برای
چنانچه افراد متقاضی ادامه تحصیل ،در رشتههای مربوط به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
دانشجویان انصرافی دانشگاه آزاد
پزشکی هستند ،بنا بر اعالم آن وزارتخانه ،پذیرش از طریق این جایزه صورت نمیگیرد.
متقاضیان استفاده از این تسهیالت به عنوان جایزه شهید احدی ،تا نهم بهمن ماه فرصت
دارند كه اطالعات خود را بهطور کامل در سامانه اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان بارگذاری
کنند.
تسهیالت اعطایی به مشموالن به شرح زیر است:
پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی به دانشگاهها
معرفی دانشآموخته برتر برای
ِ
و پژوهشگاههای برتر کشور.
ّ
اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای سال اول دوره دکتری تخصصی ،در صورت
پذیرش از طریق جایزه شهید احدی.
بنیاد ملی نخبگان ،برگزیدگان را به دانشگاهها و پژوهشگاههای برتر کشور معرفی میکند
و پذیرش نهایی برگزیدگان ،بر عهده دانشگاه  -پژوهشگاه است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،ماده الحاقی آییننامه تخفیف شهریه دانشجویی
دانشآموخته برتر ،تا دو نیمسال تحصیلی بعد از برگزیده شدن ،فرصت دارد كه از یکی از
این دانشگاه را ابالغ کرد.
ن صورت ،جایزه مذکور «کان لم
دانشگاهها ـ پژوهشگاهها پذیرش دریافت کند؛ در غیر ای 
دكتر محمدمهدی طهرانچی ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،ماده الحاقی آییننامه تخفیف
یکن» تلقی میشود.
شهریه دانشجویی ماده ( ۲۱تخفیف هزینه انصراف) را به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی
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اطالعيه سازمانسنجشآموزشكشور در خصوص :

اعالم نتايج نهايي پذيرفتهشدگان رشتههاي

ي سال 1397
ن سراسر 
تحصيلي نيمهمتمركز درآزمو 
پيرو اطالعيه مورخ  97/10/16بدينوسيله توجه داوطلباني را كه اسامي آنها به عنوان
پذيرفتهشدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمهمتمركز آزمون سراسري
سال  1397در پايگاه اطالعرساني اين سازمان اعالم شده است ،به موارد ذيل جلب
مينمايد:
-1كليه پذيرفتهشدگان الزم است كه قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه يا مؤسسه
محل قبولي خود ،براي اطالع از برنامه زماني ،مكان ،مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه
خود به منظور ثبتنام ،از روز دوشنبه مورخ (97/10/24امروز) به پايگاه اطالعرساني
مؤسسه محل قبولي ذيربط مراجعه نمايند .داوطلبان الزم است كه طبق تاريخ اعالم
شده ،به همراه مدارك به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند ،بديهي است كه
عدم مراجعه به موقع پذيرفتهشدگان براي ثبتنام ،به منزله انصراف قطعي از تحصيل
آنها تلقي خواهد شد.
 -2كليه پذيرفتهشدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت
دبير شهيدرجايي ،الزم است كه يك هفته بعد از اعالم اسامي پذيرفته شدگان در
سايت اين سازمان ،براي اطالع از برنامه زماني ،مكان ،مدارك مورد نياز و نحوه
ثبتنام اينترنتي يا مراجعه حضوري خود براي ثبتنام ،به سايت اطالعرساني دانشگاه
فرهنــگيان به نـشاني http:/te.cfu.ac.ir :و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي
به نشاني www.sru.ac.ir :مراجعه نمايند .بديهي است كه عدم مراجعه به موقع
پذيرفتهشدگان براي ثبتنام ،به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.
 -3اسامي پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي دانشگاه اطالعات و امنيت ملي در
پايگاه اطالعرساني اين سازمان اعالم نخواهد شد و با پذيرفتهشدگان براي انجام
مراحل ثبتنام ،از سوي دانشگاه مذكور هماهنگي الزم به عمل خواهد آمد.
 -4در رشتههاي تحصيلي نيمهمتمركز تربيت مروج سياسي و مربيگري عقيدتي
(كدهاي  18616و  )17664مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي
سپاه -قم و رشته فوريتهاي پزشكي (كد  )18547بورسيه وزارت دفاع در

اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد.
 -3اصل يا گواهي مدركپاياندوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي
براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر
تا تاريخ  )97/11/30به انضمام تصوير آن ،همچنين اصل يا گواهي ديپلم متوسطه،
سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان،
كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن
مشخص شده باشد ،به انضمام يك برگ تصوير آن.
 -4اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري تصوير از اين مدارك.
 -5شش قطعه عكس  3×4تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد
كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست ميگردد ،الزم است كه دوازده قطعه عكس
همراه داشته باشند).
 -6مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه
عمومي مندرج در صفحه  36دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال
 1397مشخص كند (براي برادران).
 -7با توجه به بخشنامه  460/221446مورخ  91/10/18رياست محترم مركز سنجش
آموزش و پرورش ،كليه پذيرفتهشدگان بايد به همراه تصويرگواهي پيشدانشگاهي
خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و از اداره آموزش و پرورش محل تحصيل
خود ،تأييديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) را درخواست نمايند و رسيد مربوط را در
زمان ثبتنام به دانشگاه ارائه دهند .كليه پذيرفتهشدگان حتماً عنوان رشته قبولي و
عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان
اعالم نمايند.
 -8ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد ،با امضاء و ممهور به مهر
دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمههاي نظام جديدآموزش متوسطه
(رياضيفيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف اسالمي) سالهاي 1384
به بعد ،كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام
ثبتنام ضروري است.
 -9اصل كارنامه تحصيلي دوره پيشدانشگاهي (رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،علوم
انساني ،علوم و معارف اسالمي و هنر) در هر يك از سالهاي  1391الي  1397با
امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا( ...عج) به دليل عدم ارسال نتايج مراحل مصاحبه،
معاينه و ساير مراحل گزينش داوطلبان از سوي مؤسسات مذكور ،هيچ داوطلبي
به عنوان پذيرفتهشده نهايي اعالم نخواهد شد .داوطلبان در صورت داشتن هر گونه
سؤال ميتوانند با ارگان یا دانشگاه ذیربط تماس حاصل نمايند.
 -5در كدرشتههاي تحصيلي نيمهمتمركز كدهاي (،18538 ،18519 ،18516
 18696 ،18550 ،18549و  )18697به دليل اينكه داوطلبي در مراحل
مصاحبه ،معاينه و ساير مراحل گزينش از سوي مؤسسات ذيربط مورد تأييد قرار ب -تذكرات مهم در رابطه اعالم اسامي پذيرفتهشدگان نهايي:
نگرفته ،هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفتهشده نهايي اعالم نگرديده است.
 -1آن دسته از پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي تحصيلي متمركز آزمون سراسري
(اعالم قبولي شهريورماه) كه در رديف پذيرفته شدگان رشتههاي نيمه متمركز قرار
الف -مداركي كه پذيرفتهشدگان الزم است به هنگام ثبتنام ارائه نمايند :گرفته اند ،مطابق ضوابط ،قبولي متمركز آنان كان لم يكن گرديده و بايد منحصرا ً در
 -1كليه پذيرفتهشدگان بايد داراي يكي از مداركپاياندوره كارداني (فوق ديپلم) يا رشته قبولي نيمهمتمركز ثبتنام و به تحصيل بپردازند.
ي تحصيلي
گواهينامه دوره پيشدانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي  -2داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفتهشدگان نهايي رشته ها 
بخش و شهر محل اخذ مدرك) با تاريخ اخذ حداكثر  97/11/30باشند و براي ثبتنام نيمهمتمركز آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان يا علوم ورزشي دانشگاه تربيت
به مؤسسه محل قبولي در زمان اعالم شده از سوي دانشگاه مراجعه نمايند.
دبير شهيدرجايي اعالم گرديده است ،چنانچه جزو پذيرفتهشدگان رشته متمركز
 -2اصل و تصوير مدرك ديپلم يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري
قبل آن براي كليه پذيرفتهشدگان ،اعم از نظام جديد يا نظام قديم آموزش متوسطه ،سال ( 1397اعم از اعالم اسامي شهريورماه يا مرحله تكميل ظرفيت) باشند ،برابر
با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن ،كه بخش و شهر محل ضوابط اعالم شده ،قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصرا ً بايد در رشته

 24دی ماه  1397سال بیست و سوم  ،شماره 41

پذيرفتهشده نيمهمتمركز ثبتنام و ادامه تحصيل دهند .اين دسته از داوطلبان ،نياز
به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد
شد.
-3پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي مربوط به مرحله تكميل ظرفيت ،كه در
رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي نيمهمتمركز (غير از رشته هاي تحصيلي
ن سراسري
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي) در آزمو 
ل  1397نيز قرار گرفتهاند ،بايد از دو رشته قبولي اعالم شده ،يكي را به دلخواه
سا 
انتخاب کنند و در آن رشته به تحصيل بپردازند .بديهي است كه ثبتنام اين دسته از
پذيرفته شدگان در يك كدرشته قبولي ،به منزله انصراف از رشته ديگر تلقي خواهد
شد.
 -4داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفتهشده نهايي دورههاي روزانه درج
گرديده است ،خواه در مؤسسه آموزشعالي ذيربط ثبتنام نمايند يا ننمايند ،مجاز
به ثبتنام و شركت در آزمون سراسري سال  1398به منظور انتخاب رشته هاي
تحصيلي دوره روزانه نيستند و در صورت شركت در آزمون سراسري سال ،1398
با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام ،منحصرا ً در رشتههاي
مربوط به دورههاي غيرروزانه پذيرش خواهند شد.
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 -5گزينش رشتههاي نيمهمتمركز آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي دورهها 
ي
مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسساتآموزشعالي،از بين داوطلباني كه در مراحل
معاينه و آزمون عملي آن شركت نمودهاند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط
از نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعالم شدهاند ،با در نظر داشتن نمره
علمي زيرگروه رشته مذكور و نمرههاي علمي و عملي مكتسبه (رشت ه آموزش تربيت
بدني و علوم ورزشي از بين گروههاي آزمايشي « 2 ،1و  »3انجام شده و داوطلباني
كه در آزمون عملي شركت نمودهاند ،ولي اسامي آنان به عنوان پذيرفتهشده نهايي
اعالم نشده است ،يا مردود مراحل معاينه و آزمون عملي بوده و يا در گزينش نهايي،
در مقايسه با ساير پذيرفتهشدگان نهايي ،مردود علمي شناخته شدهاند.
داوطلبان گرامي ميتوانند سؤاالت خود را درخصوص موضوعات فوق،
حداكثر تا تاريخ  97/10/30از سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه
اطالعرساني اين سازمان ارسال نموده يا با شماره تلفن ( 42163پيش
شماره  )021تماس حاصل نمايند و از مراجعه حضوري خودداري گردد .ضمن ًا
به سؤاالت مطرح شده يا درخواستهاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تاريخ و نحو ه پرينت كارت

صد و سي وچهارمين دوره آزمون
زبان انگليسي پيشرفته ()Tolimo:E-A2019
نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.
تذكر مهم :داوطلباني كه شماره پرونده و كد پيگيري ثبتنام خود را فراموش
نمودهاند ،بايد براي دريافت شماره پرونده ،با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود
به سيستم پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند.
 -2آدرس باجه رفع نقص كارت:
 -دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره :تهران :خيابان انقالب ،ميدان

بدينوسيله به اطالع کليه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته
ميرساند:
 -1صد و سي و چهارمين دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته ،صبح روز پنجشنبه
مورخ  97/10/27در شهر تهران به صورت کاغذی و اینترنتی برگزار خواهد شد .برگ
راهنما و كارت شرکت در اين آزمون ،از روز سهشنبه ( 97/10/25فردا) روي پايگاه
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org :قرار
ميگيرد تا داوطلبان به توانند با وارد كردن اطالعات خود شامل :شماره پرونده ،نام و فردوسي ،كوچه شاهرود ،دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.
نام خانوادگي ،سال تولد و شماره ملی نسبت به پرينت آن اقدام نمایند .بديهي است ضمناً به اطالع ميرساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در این باره ،از
كه هر داوطلب ،براي شرکت در جلسه آزمون ،باید ،عالوه بر پرينت کارت شرکت در این تاریخ لغایت  97/10/26در وقت اداري ،آماده پاسخگويي به سؤاالت داوطلبان
جلسه آزمون ،اصل کارت ملی يا گذرنامه خود را ارائه نماید .آدرس محل برگزاری است؛ لذا داوطلبان گرامی ،به منظور پاسخگويي به سؤاالت خود ،ميتوانند
آزمون ،با توجه به نحوه برگزاری کاغذی یا اینترنتی روی کارت شرکت در آزمون به بخش پاسخگويي اینترنتی سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:
داوطلبان درج گردیده است.
 www.sanjesh.orgمراجعه يا با شماره تلفن 021 -42163 :تماس حاصل نموده
توضیح :چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در اين آزمون ،هر گونه اشکالی در کارت و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.
ورودی خود مشاهده نمودند ،ميتوانند در روز چهارشنبه مورخ  97/10/26صبح از
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
ساعت  8:00تا  12:00و بعدازظهر از ساعت  14:00تا  17:00با در دست داشتن
کارت شناسايي معتبر و دو قطعه عکس ،به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع
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اطالعيه مهم سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو دربارة

پذيرش رشتههاي صرف ًا براساس سوابق تحصيلي
در آزمون سراسري

به اطالع داوطلبان عزیز ميرساند كه بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو

كشور كه در مورخ  25دي ماه  1397منتشر ميشود ،اعالم خواهد شد.

مصوب  10شهریور ماه  1392مجلس شوراي اسالمي و مصوبات پانزدهمين و

داوطلبان واجد شرايط و متقاضي پذيرش بهمن ماه ،از تاريخ  29دي لغايت  6بهمن

بايد پذيرش حداقل  85درصد از ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور در تمامي
زير نظامهاي آموزش عالي ،صرف ًا بر اساس سوابق تحصيلي با مالك معدل كتبي

در اطالعيه  25دي ماه منتشر ميشود ،مراجعه مينمايند.

شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  8و  12ديماه ،1397

ديپلم داوطلبان و بدون نياز به شركت در كنكور انجام شود؛ لذا ،با توجه به
مصوبات فوق ،پذيرش رشته محلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي ،مستقل از

ماه براي پذيرش به مؤسسات پذيرنده ،كه اسامي و شرايط و ضوابط پذيرش در آنها

اطالع رساني به پذيرفته شدگان مشروط از سوي دانشگاه ،در تاريخ  6تا  10بهمن

صورت خواهد گرفت.

كنكور انجام خواهد شد و آزمون سراسري براي مابقي رشته محلهايي كه پذيرش

ب) پذيرش صرف ًا بر اساس سوابق تحصيلي براي مهرماه 98
 -اطالعيه به انضمام دفترچه راهنماي پذيرش صرفاًَ بر اساس سوابق تحصيلي براي

مقررات مربوطه ،مستقيماً از سوي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي انجام خواهد

خواهد شد.

آنها از طريق تلفيق نمره كنكور و سوابق تحصيلي انجام ميگيرد ،برگزار ميشود و از
سال  1398و بعد از آن ،پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي با توجه به قوانين و

سال  1398در اواسط بهمن ماه  1397از سوي سازمان سنجش آموزش كشور منتشر

گرفت كه محورهای مهم این روش عبارتند از:

 -تمامي شرايط و ضوابط و نحوة مراجعه و مدارك و مستندات الزم براي اخذ پذيرش

 -1داوطلبان براي اخذ پذيرش ،بايد ،طبق فراخوان دانشگاهها و مؤسسات پذيرنده،
مدارك الزم را در زمان تعيين شده به دانشگاهها و مؤسسات ارسال كنند و دانشگاهها

و مؤسسات بايد ،با رعايت تمامي قوانين و مقررات مربوطه ،مانند سهميهبندي ،نسبت
به پذيرش دانشجو در سقف ظرفيت تعيين شده از سوي شوراي گسترش آموزش

عالي و ثبتنام مشروط پذيرفتهشدگان اقدام و اسامي آنها را براي تأييد به سازمان
سنجش آموزش كشور اعالم نمايند.

 -2در اين روش ،داوطلبان ميتوانند به چندين دانشگاه يا مؤسسه پذيرنده موجود در
اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخواست پذيرش دهند ،ولي در نهايت ،فقط

ميتوانند در يكي از رشته محلهايي كه با پذيرش آنها موافقت شده است ،ثبتنام

نموده و ادامه تحصيل دهند.

 -2ساير شرايط و ضوابط ،در اطالعيهها و دفترچههاي راهنماي پذيرش صرفاً بر
اساس سوابق تحصيلي ،از طريق سازمان سنجش آموزش كشور اعالم خواهد شد.
با توجه به موارد فوق ،پذيرش دانشجوي صرفاًَ بر اساس سوابق تحصيلي ،در بهمن ماه

 1397و مهر ماه سال  1398در دو بخش به صورت زير خواهد بود:

الف) پذيرش صرف ًا بر اساس سوابق تحصيلي برای بهمن ماه 97

اطالعات مربوط به نحوه پذيرش و شرايط و ضوابط داوطلبان و نحوة درخواست

پذيرش از مؤسسات و مدارك و سوابق مورد نياز ،در اطالعيه سازمان سنجش آموزش

از سوي مؤسسات ،در اطالعيه مذكور درج خواهد شد.

 زمان مراجعه داوطلبان براي اخذ پذيرش رشتههاي محلهاي صرفاً بر اساس سوابقتحصيلي ،از  20اسفند  97تا اواخر مرداد  98خواهد بود.

تذكر مهم  :1داوطلبان متقاضي پذيرش رشته محلهاي صرفاً بر اساس سوابق

تحصيلي ،نيازي به شركت در آزمون كنكور سراسري سال  ،1398كه ثبتنام در آن از

تاريخ  1397/11/24لغايت  1397/12/2انجام ميشود ،ندارند و بايد مطابق اطالعيه

مذكور و اطالعیههای بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمايند.
تذكر مهم  :2پذيرش رشته محلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دانشگاه

آزاد اسالمي ،نيز مطابق ضوابط سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و براي
پذیرش در بهمن  97و مهر  98همزمان با پذيرش ساير مؤسسات انجام ميشود كه

شرايط و ضوابط پذيرش در آن نيز در اطالعيههاي بعدي اعالم خواهد شد.
تذكر مهم  :3در خصوص نحوه پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در ساير

آزمونها (فني و حرفهاي ،كارداني به كارشناسي و جامع علمي ـ كاربردي اعم از
كارداني و كارشناسي ناپيوسته) نيز متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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ن سنجش آموزش كشور درخصوص :
اطالعي ه سازما 

اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبتنامي

ن كارشناسيارشد ناپيوسته سال
داوطلبان ثبتنام کننده در آزمو 

 1398و بيست و چهارمين دوره المپياد علمي -دانشجويي كشور
و همچنين ايجاد امكان براي ثبتنام آن دسته از داوطلباني كه
در موعد مقرر موفق به ثبتنام نشدهاند

پيـــرو اطالعيـــه مـــورخ  97/09/11و همچنيـــن انتشـــار دفترچـــه راهنمـــاي
ثبتنـــام در آزمـــون كارشناسيارشـــد ناپيوســـته ســـال  1398در تمامـــي
دانشـــگاهها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي دولتـــي و غيردولتـــي از جملـــه
دانشـــگاه آزاد اســـامي و بيســـت و چهارميـــن المپيـــاد علمـــي -دانشـــجويي
كشـــور ،بدينوســـيله بـــه اطـــاع كليـــه داوطلبـــان ثبتنـــام كننـــده در
آزمـــون مذكـــور ميرســـاند كـــه بـــه منظـــور فراهـــم نمـــودن تســـهيالت بـــراي
آن دســـته از داوطلبانـــي كـــه در زمـــان مقـــرر (از تاريـــخ  97/09/16لغايـــت
 )97/09/25در آزمـــون مزبـــور ثبتنـــام نمودهانـــد ميرســـاند كـــه اطالعـــات
ثبتنامـــي داوطلبـــان ،از روز يكشـــنبه مـــورخ  97/11/28لغايـــت روز
چهارشـــنبه مـــورخ  97/12/01روي پايـــگاه اطالعرســـاني ايـــن ســـازمان بـــه

نشـــاني www.sanjesh.org :قـــرار خواهـــد گرفـــت؛ لـــذا كليـــه متقاضيـــان،
ضـــرورت دارد كـــه در مهلـــت در نظـــر گرفتـــه شـــده و پـــس از مطالعـــه دقيـــق
دفترچـــه راهنمـــا ،نســـبت بـــه مشـــاهده و كنتـــرل اطالعـــات ثبتنامـــي و ،در
صـــورت تمايـــل ،نســـبت بـــه ويرايـــش اطالعـــات خـــود اقـــدام نماينـــد.
ضمنــاً ب ــه منظ ــور مس ــاعدت و همراه ــي ب ــا داوطلبان ــي ك ــه در مهل ــت مق ــرر
موفـــق بـــه ثبتنـــام در آزمـــون نگرديدهانـــد ،ترتيبـــي اتخـــاذ گرديـــده
اس ــت ك ــه در ب ــازه زمان ــي ف ــوق ( 97/11/28لغاي ــت  )97/12/01اي ــن دس ــته از
متقاضي ــان ني ــز بتوانن ــد نس ــبت ب ــه ثبتن ــام در ای ــن آزم ــون اق ــدام نماين ــد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیۀ بسیار مهم شرکت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش در
کتابهای خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی،
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار
سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی این سؤاالت درج گردیده
است ،بار دیگر یادآور میشود که حق چاپ ،تکثیر و انتشار سؤاالت آزمونهای آزمایشی
سنجش به هر روش (الکترونیکی ،استفاده در کانالهای تلگرام ،سایتها و  )...در هر مقطع
زمانی ،برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (حتی با ذکر منبع) ممنوع است؛ به عبارت

ً
دیگر ،استفاده از سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش ،منحصرا متعلق به پدیدآورندة
آن ،یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،بوده و
استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این
موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست .بدیهی است كه این شرکت ،اقدامات قانونی
الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پيگيري هر گونه سؤال در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمي
داوطلبــان گرامــی بــراي پيگيــري هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتايــج مربــوط بــه
رشــتههاي دانشــگاه آزاد اســامي ميتواننــد بــه روشهــاي ذيــل اقــدام نماينــد:
 -1طــرح ســؤال بــه صورت اينترنتــي با مراجعه به بخش «پاســخگويي به ســؤاالت»
منــدرج در ســايت مركــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه آزاد اســامي بــه نشــاني :
www. azmoon.org
 -2تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه

آزاد اســامي بــا شــماره.021 - 4743 :
 -3مراجعــه حضــوري بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه
آزاد اســامي بــه نشــاني :تهــران ،انتهــاي اتوبــان شــهيد ســتاري (شــمال) ،ســازمان
مركزي دانشــگاه آزاد اســامي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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تقويـت
حافـظـه
درهفتگام
تعریـف هـوش و اسـتعدادش را زیـاد شـنیده بـودم ،ولـی وقتـی اولیـن بار
از او درس پرسـیدم و دیـدم كـه معنـی هیـچ یـک از واژگان را نگفـت و
حتـی نـام یکـی از نویسـندگان آثـار موجـود در کتـاب را به خاطـر نیاورد،
مبهـوت شـدم .در اولیـن امتحـان کتبی نیز نتیجه مشـابه بـود و او به اکثر
سـؤالهای حفظـی پاسـخ صحیـح نـداده بـود .وقتـی دلیلـش را پرسـیدم،
بـه پاسـخی تکـراری رسـیدم کـه بارهـا از زبـان بچههـا شـنیدهام؛ اینکـه
حافظـهام خـوب نیسـت و در درسهـای حفظـی مشـکل دارم؛ اینکـه بـه
درسهـای فهمیدنـی ،همین که سـر کالس گـوش بدهم و چنـد تا تمرین
در خانـه حـل کنـم ،مسـلّط میشـوم؛ امـا درسهای حفـظ کردنـی را باید
چندیـن بـار بخوانـم و تـازه باز معلوم نیسـت کـه بتوانـم در کالس یا موقع
امتحان ،پاسـخگوی سـؤالها باشـم.
پرسـیدم :میخواهـی حافظهات خوب شـود یـا مثل بعضـی از دانشآموزان
بـه قـدرت تحلیلت افتخـار میکنی و حوصلـه وقت و انرژی گذاشـتن برای
تقویت حافظـهات را نداری؟!
کمـی فکـر کـرد و گفـت :نـه ،وقـت میگـذارم .یـک زمانـی فکـر میکردم
كـه فقـط بـا هـوش تحلیلـی میتوانـم موفـق شـوم ،امـا حـاال میبینم که
داشـتن حافظـه خـوب یا حداقل متوسـط هم ضروری اسـت و بایـد به این
بخـش هم توجـه کنم.
دانشآمـوز مـن بـرای بهتـر شـدن حافظـهاش ،هفـت گام را مرحلـه بـه
مرحلـه طـی کـرد و در نهایـت بـه نتیجـهای موفقیتآمیز رسـید .شـما نیز
میتوانیـد ایـن گامهـا را طی کنید و شـاهد بهتر شـدن حافظهتان باشـید.

گام اول :در گام اول بایـد بپذیـری کـه یـک بار خواندن کافی نیسـت.
ایـن واقعیتـی اسـت کـه جـز معـدودی از نوابـغ ،هیـچ کـس بـا یـک بـار
خوانـدن یـک مطلـب ،نمیتوانـد آن را در خاطـر بسـپارد .حتـی مطالبـی
کـه بـه آنهـا عالقهمندیـم به مـرور زمـان از خاطر ما مـیرود ،چه رسـد به
مطالبـی کـه به آنهـا عالقه چندانـی نداریم؛ پـس خواندن و مرور مسـتمر،
بهتریـن راه بـرای بـه خاطـر سـپردن مطالـب اسـت؛ در ضمـن بایـد توجه
داشـت کـه اگـر در یـک روز ،چندین بار یـک مبحث را بخوانـی ،آن مطلب
در حافظـه کوتـاه مـدت تـو تثبیـت میشـود و در همـان روز یا فـردای آن
روز ،بـه خاطـرت خواهـد مانـد؛ امـا اگر بخواهی كـه آن مطلـب ،در حافظه
بلنـد مدتـت تثبیت شـود ،بایـد در روزهـای متعـدد ،آن مطلـب را مطالعه
کنـی؛ بـرای مثال ،مطلبـی را کـه بـرای بـار اول میخوانـی ،بايـد در طـی
یـک هفتـه ،یـک روز در میـان مرور کنـی و در هفته های بعـد حداقل یک
بـار مـروری سـریع روی آن داشـته باشـی تا مطمئن شـوی کـه آن مطلب
در خاطـرت مانده اسـت.
گام دوم :اسـتفاده از یـک رژیـم غذایـی سـالم و مناسـب ،نـه تنهـا
بـرای جسـم مفیـد اسـت ،بلکـه بـرای مغـز و حافظه نیـز الزم اسـت .طبق
نظـرات آکادمـی عصبشناسـی آمریـکا ،خـوردن میوههـا و سـبزیجاتی،
مثـل :توتهـا ،کلـم بروکلـی ،اسـفناج ،هویـج ،مرکبـات ،گوجـه فرنگـی و
سـیبزمینی ،کـه حـاوی میـزان زیادی آنتـی اکسـیدان هسـتند ،میتواند
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توانایـی ارتبـاط سـلولهای مغـزی را بـا یکدیگـر بـاال ببرد و خطر آسـیب
رسـیدن بـه آنهـا را پایین بیـاورد.
توجـه داشـته باش کـه چربیهـا قادرند حـواس ذهنیات را کاهـش دهند.
پژوهشـی در دانشـگاه تورنتـو نشـان داد كـه مهارتهـای ذهنـی ،ماننـد
حافظـه ،هوشـیاری ،تشـخیص ،فاصلـه و یادگیـری قوانیـن ،در موشهایی
کـه رژیـم غذایی بـا چربی  40درصـد داشـتهاند ،فروکش کرده اسـت .این
عالئـم بـا مصـرف چربیهای اشـباع شـده تشـدید شـد؛ زیـرا وقتـی چربی
بـاال مـیرود ،جریـان خـون کاهـش یافتـه و در نتیجه اکسـیژن رسـانی به
اعضـای بـدن ،از جملـه مغـز ،کاهـش مییابـد .همچنیـن افزایـش چربـی،
متابولیسـم گلوکـز را ،کـه منبـع عمـده انـرژی سـلول و تنهـا منبـع انرژی
سـل ولهای مغـزی اسـت ،کنـد میکنـد؛ پـس تـا حـد امـکان ،از مصـرف
روغنهـای جامـد و مـواد غذایی سـرخ شـده ،به خصـوص چیپـس ،پرهیز
کن .
از خـوردن غذاهـای سـس دار نیـز پرهیـز کـن؛ زیرا بـر اسـاس تحقيقات
انجام شـده روي عادات غذايي بيش از هشـت هزار نفر ،اسـتفاده از سـسها
و غذاهـاي سـويادار ،باعـث کاهـش قـدرت حافظـه ميشـود .نوشـیدنیها
کافئیـندار نیـز بـه علت دارا بـودن موادي به نـام «تانن» ( اسـيد تانيک)،
کـه  ٧٥درصـد آهـن موجود در بـدن را از بيـن ميبرند ،باعـث اختالل در
حافظـه میشـوند؛ زیـرا آهـن برای عملکـرد صحیـح حافظه الزم اسـت .به
جـای ایـن مـواد ،بهتر اسـت كـه از غذاهـای دریایی اسـتفاده کنـی؛ چون
روغـن امـگا  -سـه ،کـه در غذاهـای دریایـی و گـردو وجـود دارد ،باعـث
تسـهیل ورود جریـان خـون بـه مغز میشـود.
گام سـوم :ورزش کن .ورزشهای قلبی -عروقی ،مانع از دسـت رفتن
حافظـه میشـود .پزشـکان بر این عقیدهانـد که ورزش ،گـردش خون را در
مغـز بـاال میبـرد و نمیگـذارد كـه بافتهای عصبـی مغز با باال رفتن سـن
بـه سـرعت از بیـن بروند .دانشـمندان یـک مؤسسـه تحقیقـات بیولوژیکی
نیـز دریافتنـد در مغـز موشهـای بالغـی کـه تحـت برنامـه ورزشـی قـرار
گرفتهانـد ،تولیـد سـلولهای مرکـز حافظـه (هیپوکامـپ) افزایـش داشـته
اسـت؛ در ضمـن ثابت شـده اسـت که انجام حرکات ورزشـی دلخـواه ،چند
برابـر بیشـتر از انجـام یـک مجموعـه از حـرکات ورزشـی غیرمتنـوع ،تأثیر
خواهـد داشـت؛ پـس بـه جای یک گوشـه نشسـتن و بـازی بـا کامپیوتر یا
وقـت گذرانـی بـا تلفـن همـراه ،زمانهایـی از روز را بـه ورزش اختصـاص
بـده؛ حتـی در زنگهـای تفریـح ،خـوب اسـت که بـه حیاط بـروی و کمی
بـدوی یا نرمـش کنی.
گام چهارم :با اسـتفاده از سـلولهای خاکسـتری مغـز و وادار کردن
آنهـا بـه فعالیـت در زمینههـای مختلـف ،مغـزت را ورزش بـده .بـا بـه

كارگيـري راههـای بسـیار سـاده میتوان
بـه رشـد و ترمیـم سـلولهای عصبـی و افزایش شـاخههای
سـلولهای عصبـی (دندریـت) کمـک کـرد .فکـر کردن بـه چیزهـای زیبا
و مثبـت ،یـک راه اسـت .اسـتفاده از کلمـات جدیـد و تجربـه مزههـا و
بوهـای جدیـد ،تغییـر مسـیر هـر روزه و رفتـن از یـک راه جدیـد ،همـه
باعـث میشـود کـه اعمـال تـو در کورتکـس مغـز تجزیـه و تحلیل شـود.
کورتکـس ،عالیتریـن الیـه مغـز اسـت و کارهایـی را کـه نیـاز بـه درک و
تیزذهنـی دارد انجـام میدهـد .اعمالـی کـه بـرای مـا بـه صـورت عـادت
در میآینـد ،از سـطح کورتکـس پاییـن آمـده و در بصلالنخـاع انجـام
میشـوند؛ پـس با تغییـر عـادت میتوانيم کورتکـس خـود را از بیفعالیتی
خـارج کـرده و از آن کار بکشـیم.
گام پنجـم :خـوب و به موقع بـه خواب؛ زیـرا با يک اسـتراحت خوب،
مغـز ميتوانـد اطالعـات بیشـتر و بهتري را بـه حافظهات بـاز گرداند .وقتی
خـواب هسـتی ،مغـز وظیفـه مهـم دسـتهبندی اطالعات انباشـته شـده در
روز را بـرای اسـتفادههای آتـی دارد؛ بنابرایـن ،اگـر خـواب خوبی نداشـته
باشـی ،مغـز در ایـن فرآینـد درسـت عمـل نکـرده و بـه سـادگی اطالعات
خـود را فرامـوش میکنی.
گام ششـم :براى آماده سـاختن حافظه ،بین مطالبی که خواندهای و
آنچـه كـه از قبـل میدانـی یا بیـن مطالبی کـه در حال حاضـر میخواهی
ً
مثلا بـرای بـه
بـه خاطـر بسـپاری ،ارتبـاط و تداعـی معانـی برقـرار کـن؛
خاطـر سـپردن آثـار دکتـر اسلامی ندوشـن ،میتوان ایـن جمله سـاده را
سـاخت« :روزهـا ،جـام جهـان بیـن ندوشـن از آواهـا و صفیر سـیمرغ خبر
میدهـد»؛ یا ميتوان از روش سـر واژه سـازی اسـتفاده کنـی و با مجموعه
آثـار یـک شـاعر یـا نویسـنده ،یـک کلمـه خـاص بسـازی؛ در واقـع تداعى
معانـى آگاهانـه و کنتـرل شـده ،دقیقـاً همـان حافظـه تربیت شـده و قابل
کنترلـى را ایجـاد مىکنـد که بـه دنبال آن هسـتی.
گام هفتـم« :ریلکسیشـن» میتوانـد در بـه خاطـر آوردن مطالـب،
بـه خصـوص وقتـی دچـار اضطـراب شـدهای ،بسـیار مفیـد باشـد .بـرای
ریلکسیشـن ،الزم اسـت کـه چشـمهایت را ببنـدی و بدنـت را بـه ترتیـب
از سـر تـا نـوک انگشـتان پـا آرام و رها کنی .مانـدن در حالت ریلکسیشـن
میتوانـد بیـن  3تـا  10دقیقـه بـه طـول انجامـد .دقـت کـن کـه در ایـن
مـدت ،قـرار نیسـت کـه بخوابـی؛ بلکـه اعضـای بـدن و ذهنـت آرام و رهـا
میشـوند تـا بتوانـی مطالـب آموختـه شـده را بهتـر بـه خاطـر بیـاوری یا
بـرای فراگیـری مطالـب جدید آماده شـوی.
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اطالعي ه شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة:

آزمونهاي آزمايشي سنجش پیش

«ویژةفارغالتحصیالنپیشدانشگاهی»
شرکت تعاونی خدمات آموزشی ،بهعنوان مجموعهای که به صورت تخصصی ارائه دهنده
خدمات آموزشی و کمک آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشور است ،در سال تحصیلی  98-97نیز ،همانند سالهای گذشته،
مجموعه آزمونهای آزمایشی سنجش پیش را برای استفاده داوطلبان فارغالتحصیل
پیشدانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمون سراسری سال 1398
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی آماده مینمایند ،طرحریزی نموده است.
ویژگیهای آزمونهای آزمایشی جامع سنجش پیش:
* برگزاری آزمونهای آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی
داوطلبان در دروس پایه؛
* برگزاری آزمونهای آزمایشی جامع مخصوص فارغالتحصیالن پیشدانشگاهی؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و
مقایسه با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخهای کام ً
ال تشریحی به داوطلبان؛

ویژگیهای منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار میشود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه:
کارت ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان سراسر کشور ،از روز سهشنبه قبل از هر
آزمون ،منحصرا ً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی:
 www.sanjeshserv.irتوزیع میگردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی
فوقالذکر ،نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام مینمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهای آزمایشی ،در بعدازظهر همان روز برگزاری هر
آزمون ،از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.sanjeshserv.ir:منتشر
میگردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان میرساند که محاسبه نمره کل آزمونهای آزمایشی،
براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور عمل خواهد شد.
همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی ،همانند آزمون سراسری و براساس نمره
آزمون عمومی (با توجه به ضرایب) به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به
ضرایب) تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه میشود.
شهریة آزمونها:

نحوة زمانبندی آزمونها به شرح جدول زیر است:
آزمونهای آزمايشی

مرحلـــهای

مهلت ثبتنام اینترنتی

تاریخ برگزاری آزمون

مرحله 1

آزمون برگزار گردید.

روز جمعه مورخ 97/08/11

مرحله 2

آزمون برگزار گردید.

روز جمعه مورخ 97/09/02

مرحله 3

آزمون برگزار گردید.

روز جمعه مورخ 97/09/30

مرحله ( 4جمع بندی ترم اول) مهلت ثبتنام به پايان رسيد.

روز جمعه مورخ 97/11/05

جــامع

مرحله 5

تا روز سهشنبه مورخ  97/11/16روز جمعه مورخ 97/12/03

مرحله 6

تا روز سهشنبه مورخ  97/12/07روز جمعه مورخ 97/12/24

جامع نوبت اول (پایه)

تا روز سهشنبه مورخ  97/12/21روز جمعه مورخ 98/01/30

جامع نوبت دوم

تا روز سهشنبه مورخ  98/02/03روز جمعه مورخ 98/02/20

جامع نوبت سوم

تا روز سهشنبه مورخ  98/02/17روز جمعه مورخ 98/03/03

جامع نوبت چهارم

تا روز دوشنبه مورخ  98/03/13روز جمعه مورخ 98/03/31

نحوة برگزاري آزمونها:
این آزمونها مجموعاً در  10نوبت برای سال تحصیلی  98-97برگزار میگردد .شش نوبت
از آزمونهای آزمایشی بهصورت مرحلهای و چهار نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا
داوطلبان شرکت کننده ،با ارزیابی کام ً
ال علمی و استاندارد ،از وضعیت علمی و تحصیلی
خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمونها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود
اقدام نمایند.
آزمونهای مرحلهای :در شش نوبت آزمونهای آزمایشی مرحلهای ،که از ابتدای
سال تحصیلی تا پایان اسفند  97برگزار میگردد ،منابع درسی براي مطالعه داوطلبان به
شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمونهای مرحلهای ،سؤاالت از منابع
تقسیمبندی شده همان مرحله طرح میگردد .الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون هر
مرحله ،با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله (طبق تقسیمبندی) ،به عالوۀ
سؤاالت منابع درسی مرحله قبل ،طراحی میگردد (برای مثال ،در مرحله سوم ،آزمون
قسمتهای مربوط به آزمونهای مراحل اول و دوم هم منظور ميشود؛ با این تأکید که
بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود).
آزمونهای جامع :از ابتدای سال  1398و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال
 4 ،1398نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصلههای زمانی هدفمند و خصوصیات و

هر آزمون مرحلهای

هر آزمون جامع

 300/000ریال

 400/000ریال

جدول شهریة آزمونها:
مبالغ به (ریال)
مراحل

وجه ثبتنام تخفیف ثبتنام یکجا

قابل پرداخت بعد از
اعمال تخفیف

آزمون مرحلهای
 1مرحله آزمون
 2مرحله آزمون
 1نوبت آزمون جامع
 2نوبت آزمون جامع

300.000
600.000

400.000
800.000

 3نوبت آزمون جامع 1.200.000
 4نوبت آزمون جامع 1.600.000

ــــ

10.000
آزمون جامع
ــــ

300.000

590.000
400.000

10.000

790.000

60.000

1.540.000

30.000

1.170.000

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمونهای مرحلهای و جامع را به
تعداد مورد نیاز و دلخواه ،انتخاب و ثبتنام نمایند؛ بهعنوان مثال ،داوطلب میتواند متقاضی
سه نوبت آزمون مرحلهای و سه نوبت آزمون جامع باشد.

الزم بهذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینههای ثبتنام ،برای دانشآموزانی
سنجش دهم به صورت تلفیقی هستند ،در
که مایل به انتخاب آزمونهای آزمایشی
ِ
سایت اینترنتی ثبتنام آزمونها ( )www.sanjeshserv.irدرج شده است.

شایان ذکر است كه داوطلبان ،برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی ،بهتر است تعداد
مراحل و نوبتهای بیشتری از آزمونها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد
سنجش پیش ،از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند .بدیهی است
آزمونهای آزمایشی
ِ
كه مطلوبترین حالت ثبتنام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی ،ثبتنام یکجا در
 6نوبت آزمون ( 2نوبت آزمون مرحلهای  4 +نوبت آزمون جامع) است که در این صورت با
احتساب تخفیف ویژه  150/000ریالی ،متوسط شهریه هر آزمون حدودا ً  342/000ریال
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و  2/050/000مجموعاً ریال است.
همچنين الزم به يادآوري است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از
سوي دانشآموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخت را پس از کسر
تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.
نحوة ثبتنام:
پرداخت اینترنتی :داوطلبان عالقهمند به شركت در این آزمونها در سراسركشور
ميتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت شرکت
تعاونی خدمات آموزشی به نشاني www.sanjeshserv.ir :نسبت به ثبتنام در آنها
اقدام و كد رهگيري را دريافت نمايند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبتنام ،نشان دهنده ثبتنام نهایی
داوطلب نيست و الزم است كه وي بعد از خرید کارت اعتباری (دریافت شماره پرونده و
شماره رمز) به لینک ثبتنام مراجعه نموده و ثبتنام خود را نهایی و شماره پرونده و کد
پیگیری  16رقمی را دریافت نماید.
داوطلبان گرامی ،پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام ،در صورت داشتن هر گونه
سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام ،میتوانند با خط ویژه ( 021-42966صدای
داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  8:30الی  12:30و عصر  13:30الی
.16:00
ثبتنام گروهی از طریق مدارس :دبيرستانهایی كه مايل هستند براي سهولت
ثبتنام ،به صورت يكجا از دانشآموزان خود ثبتنام به عمل آورند ،بعد از مطالعه دقیق
دستورالعمل ثبتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار ،در صورت داشتن هرگونه سؤال
ميتوانند در ساعات :صبح  8:30الی 12:30و عصر  13:30الی  16:00با شماره تلفنهاي:
 88844791الی  88844793تماس حاصل نمايند.
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نکات مهم:
 -1ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل آزمونها ،از جمله آزمونهاي جامع ،نيز در اين مرحله
انجام ميشود و توصیه میشود كه به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه
پرداختی ،ثبتنام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
 -2وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد ،منحصرا ً پس از طی مراحل
اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبتنام اینترنتی و انتخاب تعداد
آزمونها دقت الزم را بهعمل آورند.
ثبتنام حضوری :ثبتنــام بــــرای کلیـــه داوطلبــــان سراسر کشور ،از طریق سایت
اینتـــرنتی به نشانی www.sanjeshserv.ir :انجام میگردد .همچنین داوطلبان و
مراکز آموزشی متقاضی آزمونهای آزمایشی سنجش میتوانند ،در صورت تمایل ،با مراجعه
حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی :تهران ،پل کریمخان زند،
خیابان میرزای شیرازی ،خیابان شهید نژادکی ،روبروی کالنتری  105سنایی ،پالک ،30
تلفن 88321455 :نسبت به ثبتنام در این آزمونها در ساعات اداری اقدام نمایند.
راهنمای نحوه ثبتنام اينترنتی
مراحل ثبتنام:
گام اول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از طریق
كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی امكانپذير است).
گام دوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائه شده است :لینک ثبتنام آزمونهای
آزمایشی سنجش ثبتنام جدید).
گام سوم :دریافت کد پیگیری  16رقمی ثبتنام.
شركت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 1398
گروه آزمايشي هنر (نظام )3-3-3-3

بـه اطالع داوطلبـان گروه آزمایشـی هنر در آزمون سراسـری سـال 1398
میرسـاند کـه بخشـي از سـؤالهاي تخصصـي گـروه آزمايشـي هنـر از
كتابهـاي :مبانـي هنرهـاي تجسـمي (كـد ،)210639 :طراحي( 1كـد،)210638 :
طراحـي( 2كـد ،)211644 :آشــنايي بـا بنــاهاي تــاريخي (كـد ،)210628 :خـط
در گرافيـك (كـد ،)212621 :ترسـيم فنـي و نقشهكشـي (كـد ،)210626 :كارگاه
نقاشـي (كـد ،)211648 :عكاسـي( 1كـد ،)210644 :عکاسـی( 2کـد)211618 :
طراحـي انـدام و لباس (كـد ،)494/8 :كارگاه طراحي نقوش سـنتي( 1كد،)359/77 :
حجمسـازي( 1كـد ،)212638 :آشـنايي بـا صنايـع دسـتي ايـران( 1كـد،)359/30 :
مبانـي نظـري و سـاختار موسـيقي ايرانـي (كـد ،)210659 :شـناخت سـازهای

ارکسـتر سـمفونیک( 1سـازهای زهـی ارشـهای) (کـد ،)210660 :شـناخت
سـازهای ارکسـتر سـمفونیک( 2سـازهای بـادی و ضربـی) (کـد)211664 :
سازشناسـی ایرانـی (کـد )210658 :شـناخت مـواد و مصالـح (کـد،)210627 :
کاربـرد رایانـه در نقشهکشـی (کـد ،)212664 :حجمشناسـی و ماکتشناسـی
(کـد ،)212627 :پایـه و اصـول صفحهآرایـی (کـد ،)212620 :مبانـی تصویرسـازی
(کـد ،)212619 :اصـول و مبانـی طراحـی صحنـه (کـد ،)211624 :اصـول و مبانـی
ماسـک و گریـم (کـد ،)212625 :طراحـي خواهـد شـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري  1398گروه آزمايشي هنر(نظام قدیم)
به اطالع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1398
میرساند که بخشي از سؤالهاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از كتابهاي:
كارگاه هنر( 1كد ،)594 :كارگاه هنر( 2كد ،)594/1 :سير هنر در تاريخ ( 1كد:
 ،)594/3سير هنر در تاريخ ( 2كد ،)594/8 :انسان ،فضا ،طراحي (كد،)594/7 :
آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (كد ،)594/6 :مباني هنرهاي تجسمي
(كد ،)358/21 :طراحي( 1كد ،)359/92 :طراحي( 2كد ،)489/9 :آشـنايي با بنـاهاي

تـاريخي (كد ،)492/6 :خط در گرافيك (كد ،)491/6 :ترسيم فني و نقشهكشي
(كد ،)359/78 :كارگاه نقاشي (كد ،)496/3 :عكاسي( 1كد 358/15 :و ،)497/6
طراحي اندام و لباس (كد ،)494/8 :كارگاه طراحي نقوش سنتي (كد،)359/77 :
حجمسازي( 1كد ،)450/3 :آشنايي با صنايع دستي ايران( 1كد )359/30 :و مباني
نظري و ساختار موسيقي ايراني (كد ،)331 :طراحي خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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گفت و گو با سه رتبۀ تک رقمی کشوری گروه آزمايشي علوم انسانی در آزمون سراسری :97

خواسنت به عالوه تالش = پريوزی
قسمت اول

در آزمون سراسری است ،خدمتتان تقدیم میگردد.
* سالها پیش داوطلبان علوم انسانی میتوانستند در برخی از دروس ،درصد
قابل توجهی نیاورند و با اين حال ،جزو رتبههای برتر آزمون سراسری شوند،
اما در چند سال اخیر ،یک داوطلب علوم انسانی باید همه دروس عمومی و
اختصاصی خود را به خوبی بخواند تا بتواند رتبه خوبی را کسب کند و در هر
رشته محلی که تمایل دارد ،پذیرفته شود؛ به همین دلیل ،نحوه مطالعۀ دروس
مختلف ،به نحوی که بتوان پاسخگوی اکثر سؤالها شد ،اهمیت زیادی پیدا کرده
است ،و ما نیز به عنوان اولین سؤال ،میخواهیم نحوۀ مطالعۀ دروس عمومی و
اختصاصی را در آزمون سراسری ،از شما بپرسیم.

آزمون سراسری سال  ،98نسبت به چند سال گذشته ،شرایط متفاوتی دارد؛ زیرا
کتابهای نظام جدید آموزشی در برخی از دروس تغییر کرده و برخی از مباحثی
که داوطلبان سال گذشته مطالعه کردهاند ،در کتابهای درسی داوطلبان سال
دوازدهم وجود ندارد و ،برعکس ،مطالب جدیدی در کتابهای نظام جدید دیده
میشود؛ حتی برخی از کتابهای علوم انسانی ،مثل تاریخ ادبیات ،حذف شده
است و دانشآموزان علوم انسانی ،تاریخ ادبیات را در چند فصل از کتاب علوم
و فنون خود ،که کتاب جدیدی است ،مطالعه میکنند؛ یا برای مثال ،داوطلبان
امسال ،با درسهاي تاریخ و جغرافیا به صورت مجزا در آزمون سراسری مواجه
ميشوند .همچنین داوطلبان نظام جدید ،آزمون نهایی را فقط در سال دوازدهم
دارند و در واقع ،در اين سال ،باید ،عالوه بر آمادگی برای آزمون سراسری ،خود
را برای یک آزمون نهایی جامع نيز آماده سازند.
ادبیات ................................................................................................................
از سوی دیگر ،خود داوطلبان تک رقمی هم شیوۀ یکسانی برای مطالعه و
محمد امین زارع :برای تسلط بر ادبیات عمومی ،بیشتر تست زدم تا بخوانم؛ برای
آمادگی برای آزمون سراسری ندارند و در همین گفت و گو میبینید که برای مثال ،شاید کتاب زبان فارسی را یک بار بیشتر نخواندم ،ولی خیلی تست زدم؛ هرچند که
مطالعة یک درس ،شیوههای بعض ًا متفاوتی را در پیش گرفتهاند؛ به همین دلیل ،فکر میکنم اگر یک دور دیگر کتاب را میخواندم ،نتیجه بهتری به دست میآوردم؛ البته
ما معتقد نیستیم که داوطلب امسال برای موفقیت در آزمون سراسری باید پا در تاریخ ادبیات و لغت ،اصل با خواندن است و من با تست زدن ،فقط اطالعاتم را تثبیت
جاي داوطلبان برتر بگذارد؛ چون توان علمی ،آمادگی روحی و جسمی و ،در کل ،میکردم تا از ذهنم نرود .در قرابت معنایی و آرایهها هم با تست زدن زیاد نتیجه گرفتم.
شرایط هر داوطلبی با سایر داوطلبان ،به ویژه با رتبههای تک رقمی ،متفاوت
علی مرتضی قلی :آرایههای ادبی را بلد بودم؛ برای همین ،وقت زیادی روی آن
است ،ولی بدون شک ،میتوان
نگذاشتم .قرابت معنایی را هم فقط
از سخنان این عزیزان بهرههای
در تابستان منتهی به سال چهارم
بسیار برد و مطالعۀ آنها خالی از
خواندم ،اما لغت و تاریخ ادبیات
فایده نخواهد بود.
را خیلی زیاد مطالعه کردم .در
از همیـن رو ،چنــدی پیـش،
هفتههای آخر منتهی به کنکور
گفت و گویی با علی مرتضی قلی،
هم شاید  10بار لغات و  20بار
تاریخ ادبیات را دوره کردم .تقریباً
رتبۀ  3کشوری ،محمد امین زارع،
رتبۀ  5کشوری ،و حل ّیه فراست،
هر روز میخواندم و آنهایی را که
رتبۀ  9کشوری گروه آزمايشي
یادم میرفت ،مشخص نموده
علوم انسانی آزمون سراسری
و دوباره مطالعه میکردم؛ برای
سال  ،97داشتیم .با تشکر از این
همین ،سرجلسۀ آزمون ،همه در
عزیزان ،که در این گفت و گو
خاطرم بود .امال را هم خیلی مطالعه
شرکت کردند ،بخش اول این گفت
میکردم و ،چون در معنی کردن و
و گو ،که دربارۀ نحوۀ مطالعۀ دروس
خواندن شعر قوی بودم و در دوران
عمومی و اختصاصی برای آمادگی
راهنمایی هم روی ادبیات خیلی
علی مرتضی قلی
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کارکرده میکردم و پایهام قوی بود ،روی قرابت معنایی و آرایهها خیلی وقت نگذاشتم.
حلیه فراست :راستش من به غیر از ادبیات ،مابقی درسهای علوم انسانی را بسیار
دوست داشتم؛ برای همین ،روی ادبیات خیلی وقت نگذاشتم؛ البته چون کتاب زیاد
میخواندم ،لغت ،امال و تاریخ ادبیات را بلد بودم ،اما با این وجود ،سه یا چهار بار لغات
کتاب را مطالعه کردم و برای قرابت معنایی و زبان فارسی هم تست میزدم ،ولي خیلی
کار نمیکردم.

عربی ..................................................................................................................

محمد امین زارع :عربیام از ابتدا خوب بود و هیچ وقت در عربی مشکل نداشتم .در
کنکور هم باید به یک مجموعهاي از «قلق»های این درس آشنا بود تا نتیجۀ خوبی گرفت.
خود من ،قبل از اینکه برای کنکور درس بخوانم ،یک یک گزینههای ترجمه را میخواندم
و معنی میکردم ،اما بعد ،شیوۀ تست زدن برای سؤالهای ترجمه را یاد گرفتم؛ اینکه باید
روی جمع و مفرد یا مذکر و مونث بودن کلمات دقت کرد و فعل جمله را نيز در نظر گرفت.
علی مرتضی قلی :عربی را در تابستان منتهی به سال چهارم خواندم و طی سال
تحصیلی ،با تست زدن ،اطالعاتم را تثبیت کردم .در ترجمه ،روش من تطبیقی بود؛ یعنی
گزینهها را با هم تطبیق میدادم و گزینه غلط را کنار میگذاشتم؛ به عبارت دیگر ،با ر ّد
گزینه جلو میرفتم .برای تسلط بر قواعد هم فقط تست زدم .فکر کنم كه حداقل 3000
تا تست زدم.
حلیه فراست :عربی من خوب بود و فکر کنم پایینترین درصدی که در آزمونهای
عربی آوردم ،سر کنکور بود .چندان عربی نمیخواندم؛ فقط گاهی درک متن میخواندم .به
نظر من در درس عربی ،تست زدن بسیار مؤثر است.

معارف اسالمی ...................................................................................................

منتهی رشتههای دانشگاهی ریاضی و محیط کار فارغالتحصیالن این گروه آزمایشی را
دوست نداشتم .برای این درس ،زیاد تست میزدم .به نظر من ،ریاضی خیلی خواندن ندارد:
اول باید به تدریس معلم دقت کرد و مباحث را خوب درک نمود و بعد تست زد .خود من
برای ریاضی خیلی تست زدم؛ به خصوص اینکه به این درس عالقۀ بسیاری داشتم و از
حل تستهای دشوار ریاضی لذت میبردم.
محمد امین زارع :بهترین درصدم در کنکورهای آزمایشی ،مربوط به ریاضی بود .به
نظر من ،در درس ریاضی ،مهم این است که به درس مسلط شویم .خود من ،اگر هنگام
تدریس دبیر به درس مسلط میشدم ،حتی جزوه را نمیخواندم و فقط تست میزدم.

محمد امین زارع :سال دوم دبیرستان که بودیم ،معلم معارف اسالمي ما خیلی
سنگینتر از کتاب درسی با ما کار میکرد و کتاب را خودمان خواندیم .در سال چهارم هم،
همین رویه ادامه داشت و فقط بعد از عید چند جلسه جمعبندی داشتیم.
* چطور کتاب را خودتان مطالعه میکردید؟
علی مرتضی قلی :متن کتاب را میخواندیم و آیات را از روي کتابهای کمک آموزشی
اقتصاد .................................................................................................................
میخواندیم و آرام آرام سیر صعودی داشتیم .با تست زدن هم به مباحث مسلط شدیم.
محمد امین زارع :اقتصاد ،چون تک کتاب است ،باید آن را دقیق خواند و به همۀ
حلیه فراست :آیههای موجود در کتاب درسی را راحت حفظ میکردم ،اما با متن
کتاب مشکل داشتم .برای همین ،وقت زیادی برای درس معارف اسالمي گذاشتم و حتی بخشهای آن مسلط شد .تست هم باید زیاد زد .من در ابتدا خیلی تست نزدم ،اما نزدیک
کنکور ،خیلی تست اقتصاد زدم تا به سؤالهای این درس کام ً
ال مسلط شوم؛ البته امسال
هفتۀ آخر منتهی به کنکور ،بیشتر ،کتابهاي معارف را میخواندم.
دو تا از مسألههای این درس در آزمون سراسری خیلی دشوار بود .من حتی در خانه با
استفاده از ماشین حساب هم نتوانستم به جواب صحیح برسم.
زبان خارجی .....................................................................................................
علی رضاقلی :درس اقتصاد ،دو بخش حفظی و مسأله دارد .در بخش مسأله ،کسی
حلیه فراست :در آزمونهای آزمایشی ،زبان را زیر  60درصد نمیزدم و در کل ،زبانم
خوب بود و وقت زیادی برای این درس نمیگذاشتم و همین کم وقت گذاشتن ،موجب که ریاضیاش خوب باشد ،مشکلی ندارد ،و در بخش حفظی هم به نظر من باید مباحث
شد که در این درس نتیجۀ مطابق میلم را نگیرم .در کل ،سال چهارم برای دو درس زبان کتاب را خواند و خالصه کرد و خالصهها را هم چند بار مطالعه نمود؛ البته امسال نحوۀ
طرح سؤال در دو تا از مسألهها جدید بود و نمونه آن را قب ً
ال ندیده بودم .در کل ،اقتصاد
و ادبیات عمومی ،وقت کم گذاشتم و نتیجۀ منفیاش را هم دیدم.
محمد امین زارع :به نظر من پاسخگویی به تستهای «ردینگ» ،به تمرین و ممارست امسال ،با توجه به زمان پاسخگویی به سؤالهای این درس ،دشوار بود و ،برعکس هر سال،
نیاز دارد؛ در ضمن ،من لغتهای سخت را جدا کرده بودم و آنها را تکرار میکردم و تست سؤالها «روتین» نبود.
حلیه فراست :بخش مسائل اقتصاد همیشه برای من راحت بود و حتی من در کالس
هم زیاد میزدم.
علی مرتضی قلی :از اول دبستان کالس زبان میرفتم؛ در نتیجه زبانم خوب بود و سال درس ،شیوههای حل تستی راحتتری نسبت به دبیرمان پیدا میکردم .برای بخش حفظی
هم الزم است که کتاب را چند بار مطالعه کرد تا به مطالب آن مسلط شد.
چهارم اص ً
ال زبان نخواندم.

ریاضی ................................................................................................................

علی مرتضی قلی :ریاضی نیاز به تمرین زیاد دارد .من هم ریاضی را دوست داشتم تا
جایی که در ابتدا هدفم این بود که رشتۀ ریاضی بروم و بعد تصمیمم تغییر کرد .من برای
ریاضی ،همۀ تمرینهایی را که از یک مبحث در اختیار داشتم ،حل کردم و با تست زدن
زیاد ،به مباحث مختلف و متنوع این درس مسلط شدم.
حلیه فراست :ریاضیام خوب بود و دلم میخواست كه در رشتۀ ریاضی تحصیل کنم؛

ادبیات اختصاصی ..............................................................................................

حلیه فراست :من در کل ،با بخش قرابت معنایی مشکل داشتم؛ چون قاعدهمند نبود
و ذهنم با مباحثی که قاعدهمند نباشد ،مشکل دارد .در بخش عروض ،من به طور چشمی
حل میکردم؛ یعنی نه تقطیع میکردم و نه وزن شعر را با گوش میگرفتم؛ بلکه بیت را
یک دور مرور میکردم و وزن را در میآوردم .در مبحث تاریخ ادبیات هم ،چون حافظۀ
تصویریام خوب بود ،مشکلی نداشتم و این بخش از ادبیات را هم زیاد دوره میکردم و
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برعکس ،یا اینکه کتاب سال دوم را بخوانیم و سوم را نخوانیم و  ...به نظر من اشتباه است.
همین که یک دور به صورت عادی هم از روی کتابهای تاریخ و جغرافیا خوانده شود ،یک
مجموعه از مسائل در خاطر داوطلب میماند؛ به خصوص تاریخ که حالت داستانی دارد .من
هر شش کتاب تاریخ و جغرافیا را خواندم؛ فقط آنها را سریع میخواندم و بعد تست میزدم.
حلیه فراست :تاریخ و جغرافیا را سال دوم و سوم خیلی خوب خواندم .در دورۀ
پیشدانشگاهی ،به نظر من کتابهاي تاریخ و جغرافیا جالبتر بود و من هر دو کتاب را با
عالقه میخواندم؛ حتی توضیحات و پاورقیهای تاریخ را میخواندم و خالصهنویسی هم
نمیکردم؛ یا از کتاب کار استفاده نمیکردم؛ چون به نظرم فایده نداشت و الزم است که
به خود کتاب کام ً
ال مسلط بود.

علوم اجتماعی ...................................................................................................

محمد امین زارع :به علوم اجتماعی بسیار عالقه داشتم تا جایی که تصمیم داشتم به
عنوان رشتۀ دانشگاهی ،علوم اجتماعی را انتخاب کنم ،اما بعد دیدم كه علوم اجتماعی در
دانشگاه تا حدودی با دیدگاههای من از این درس ،تفاوت دارد؛ ولي کتاب جامعهشناسی را
خیلی دوست داشتم و این درس ،محبوبترین درس در دبیرستان برای من بود و با عالقۀ
کامل ،آن را میخواندم و خیلی هم برایش تست نمیزدم.
ً
علی مرتضی قلی :کتاب جامعهشناسی دوم و سوم را اصال دوست نداشتم ،اما کتاب
چهارم خیلی خوب نوشته شده بود؛ برای همین هم جامعهشناسي چهارم را خیلی خواندم.
حلیه فراست :کتاب جامعهشناسي را دوست داشتم و هنوز تصویرهای آن را در ذهن
صفحات و جمالت کتابها را در ذهنم تثبیت میکردم؛ حتی رنگ متن صفحۀ کتاب در دارم .در کل ،عادتم این بود که یا درس نمیخواندم یا اگر میخواندم ،با عالقه میخواندم و
ذهنم میماند؛ در ضمن ،چون نویسندگان ایرانی و خارجی را میشناختم (نویسندگان ،نه تقریباً زیر و بم کتاب را مطالعه میکردم .تست زدنم هم بیشتر مختص به قبل از تعطیالت
نوروز بود و بعد از عید ،بیشتر مطالعه میکردم؛ مگر اینکه تست جامع (سؤالهای کنکور
شاعران) ،در به خاطر سپاردن این بخش ،مشکلی نداشتم.
محمد امین زارع :تاریخ ادبیات را فقط باید خواند .فکر کنم برای فراگيري این بخش ،یک سال به طور جامع) میزدم.
جز تستهای آزمونهای سراسری سالهای گذشته ،تست دیگری نزدم و بیشتر خود
کتاب را مرور میکردم و برای آثار ،رمز گذاری یا سر واژه سازی میکردم؛ یا مث ً
ال برای فلسفه و منطق ....................................................................................................
حلیه فراست :فلسفه و منطق را ابتدا باید فهمید و از همان ابتدای سال ،مطالعۀ آن
اینکه متوجه شوم كه یک بیت مهم مال کدام شاعر است ،اسم شاعر را در بیت میگنجاندم
و به خاطر میسپردم و با این شیوهها ،همیشه در آزمونهای آزمایشی در تاریخ ادبیات را جدی گرفت و تا آخر مطالعه کرد .به نظر من ،فلسفه و منطق ،دروس زیبایی هستند و
نتیجه بسیار خوبی میگرفتم؛ اما فکر کنم كه اعتماد زیادم به تسلطم در تاریخ ادبیات ،سر برای این دو درس باید زیاد تست زد .در تست مشخص میشود که چه نکاتی اهمیت دارد
کنکور ،کار دستم داد و دو تست را غلط زدم؛ چون بیش از حد به خودم اطمینان داشتم و روی چه چیزهایی باید دقت کرد و حساس بود .فلسفه و منطق ،جزو دروسی بودند که
من هیچ وقت تست زدن آنها را کنار نگذاشتم.
و آن را مرور نکردم.
محمد امین زارع :به نظر من ،فلسفه و منطق ،بیش از سایر دروس وقت میگیرد.
برای عروض مشکلی نداشتم و از سال دوم دبیرستان در این زمینه کار کرده بودم و به طور
گوشی (سماعي) وزنها را پیدا میکردم .در کل ،قافیه و عروض قانون دارد و با تست زدن داوطلب باید برای این دروس زحمت بکشد و آنها را خوب مطالعه کند؛ به خصوص فلسفه
و منطق چهارم ،که تا به خوبی آن را نفهمی ،نمیتوانی نتیجه بگیری.
میتوان به آن مسلط شد.
علی مرتضی قلی :درس فلسفه در کنکور با علم فلسفه فرق دارد .در تستهای کنکور
علی مرتضی قلی :عروض را به صورت شنیداری کار میکردم و به حدی بر آن مسلط
شدم که به چند تا از دانشآموزان ،که در این زمینه ضعف داشتند ،نيز آن را آموزش باید به واژگان و قیدها توجه داشت و سؤالها زیاد با علم فلسفه کاری ندارد.
میدادم .در تاریخ ادبیات ،با مرور بسیار ،به مطالب این درس مسلط شدم و هر بار که
درس جدیدی را در تاریخ ادبیات میخواندم ،دروس قدیم را هم دوره میکردم؛ حتی روانشناسی .......................................................................................................
محمد امین زارع :روانشناسی را بیشتر میخواندم تا اینکه تست بزنم؛ البته برای حفظ
سبکشناسی را هم به کمک تاریخ ادبیات یاد گرفتم؛ یعنی ،نمونه شعرهایی را که در تاریخ
کردن مطالبش مشکل داشتم؛ برای مثال ،مبحثی در کتاب روانشناسی بود که میگفت
ادبیات بود ،میخواندم و مباحث سبکشناسی را در آنها پیاده میکردم.
کودکان در هر سن چه ویژگیهایی دارند .برای این ویژگیها رمزگذاری کرده بودم؛ با این
وجود ،اين درس با مرور بسیار ،در خاطرم میماند.
تاریخ و جغرافیا .................................................................................................
حلیه فراست :تا تعطیالت نوروز ،روانشناسی را خیلی خواندم ،اما بعد از عید ،یک دور
محمد امین زارع :تاریخ در ذهن من بیشتر میماند؛ حتی کتاب تاریخ سوم از سال
فراری بود و باید آن را مرتب مرور میکردم ،هم آن را ،دوره نکردم ،و همین اشتباه باعث شد که درصدم در این درس پایین بیاید .من
سوم در ذهنم مانده بود ،اما جغرافیا برایم درس ّ
و چون حجم دروس این دو کتاب خیلی زیاد است ،نمیتوان با اطمینان از نتیجۀ مطالعه فکر میکردم كه به 100درصد سؤالهای این درس میتوانم پاسخ صحیح بدهم ،اما چون
آنها صحیت کرد .من گاهی درصدهایم در این دو درس خوب بود و گاهي بد؛ چون سؤالها حفظی بود و من آن را دوره نکرده بودم ،نتوانستم  100درصد بزنم.
نمیتوانستم به همۀ مطالب این دو کتاب کام ً
علی مرتضی قلی :برای این درس ،خیلی وقت گذاشتم و بارها آن را دوره کردم تا
ال مسلط بشوم.
علی مرتضی قلی :اینکه عدهای میگویند تاریخ را بخوانیم و جغرافیا را نخوانیم یا بتوانم به سؤالهای آن ،پاسخ بدهم.
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ن سنجش آموزش كشور درباره :
اطالعيهسازما 

تاريخ برگزاري ،نحو ه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت
در چهارمين آزمون سنجش استاندارد مهارتهاي زبان فارسي (سامفا) 1397
در داخل كشور و حوزه هاي خارج از كشور
بدينوسيله به اطالع کليه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سنجش استاندارد
مهارتهاي زبان فارسي (سامفا) ميرساند كه چهارمين دوره آزمون سامفا در صبح
و بعدازظهر روزهاي پنجشنبه مورخ  97/10/27برابر با  17ژانويه ( 2019آزمون
عمومي) و جمعه مورخ  97/10/28برابر با  18ژانويه ( 2019آزمون آكادميك) در
شهرهاي داخل كشور شامل :اصفهان ،تهران ،مشهد ،شيراز ،قزوين ،سنندج ،بابلسر و
همدان و در برخي از كشورها شامل :بنگالدش (داكا) ،تركيه (آنكارا) ،لبنان (بيروت)،
عراق (نجف ،اربيل) و گرجستان (تفليس) برگزار خواهد شد.
ن آزمون مذكور ،بر اساس
كارتهاي شركت در اين آزمون براي كليه داوطلبا 
مندرجات بند «الف» اين اطالعيه روي پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش
كشور قرار ميگيرد و داوطلبان ،پس از پرينت كارت شركت در آزمون ،در صورت
وجود نقص احتمالي ،بايد «مطابق بند «ب» اين اطالعيه» به حوزههاي رفع نقص
كارت مراجعه نمايند.
الف -نحوه و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

ي شركت د ر آزمون كلي ه داوطلبان ،به همراه برگ راهنماي شركت
كارتها 
در آزمون ،از روز دوشنبه مورخ ( 1397/10/24امروز) لغايت روز چهارشنبه
مورخ  97/10/26براي مشاهده و پرينت روي پايگاه اطالعرساني سازمان
سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org :قرار خواهد گرفت؛
ت در اين آزمون ،براي پرينت كارت شركت
ن متقاضي شرك 
لذا كلي ه داوطلبا 
در آزمون ،بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطالعرساني
مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبتنام
( 12رقمي) يا شماره پرونده و كد پيگيري ثبتنام ( 16رقمي) و نام و نام
خانوادگي ،تاريخ تولد و شماره گذرنامه ،يك نسخه پرينت از برگ راهنما و
كارت شركت در آزمون تهيه نمايند.
تذكر مهم :داوطلباني كه در دو آزمون عمومي و آكادميك متقاضي شدهاند،
دو كارت شركت در آزمون براي آنان صادر شده است.
ب -محل رفع نقص كارت شركت در آزمون:

چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطالعات ثبتنامي خود با مندرجات كارت شركت
در آزمون مشاهده مينمايند ،بايد ،با توجه به توضيحات ذيل كارت ،براي بررسي و
رفع مغايرت ،در روز چهارشنبه مورخ  97/10/26صبح از ساعت  8:00تا  12:00و
بعدازظهر از ساعت  14:00تا  17:00با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر ،و در
صورت وجود مغايرت در عكس روي كارت ،با همراه داشتن دو قطعه عکس به نماینده
این سازمان مستقر در باجه رفع نقص (با توجه به جدول ذيل) و مندرجات بند
«ج » مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.
تذكر مهم :داوطلباني كه شماره پرونده و كد پيگيري ثبتنام خود را فراموش
نمودهاند ،براي دريافت شماره پرونده ،با توجه به تاريخ و ساعت فوق ،به نماينده
سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمايند.
تبصره  :داوطلبان متقاضي شركت در آزمون مذكور درحوزههاي خارج از

كشور ،بايد به منظور رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون خود ،در تاريخ

تعيين شده به آدرس محل برگزاري ،كه روي كارت آزمون درج گرديده است،
مراجعه نمايند.

ج  -آدرس باجه رفع نقص كارت:

 -1دانشگاه اصفهان  :اصفهان ،ميدان آزادي  ،دروازه شيراز ،خيابان دانشگاه،
د ِر شمالي دانشگاه  ،دفتر ستاد آزمونها.
 -2مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي :تهران،
خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از پارک وی ،بين پسیان و زعفرانيه ،پالک .3011
 -3دانشگاه فردوسی مشهد :مشهد ،ميدان آزادي ،بزرگراه شهيد كالنتري،
مركز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان ،ساختمان شماره يك.
 -4دانشگاه شيراز :شيراز  ،قم آباد ،پرديس بينالملل دانشگاه شيراز ،مركز
آزفا.
 -5دانشگـاه بيـنالمللـي امام خمينـي«ره»-قزويـن :قزوين،بلواردانشگاه
بينالمللي امام خميني(ره) ،روبروي بانك ملت -مركز آموزش زبان فارسي.
 -6دانشگاه كردستان :كردستان ،خيابان پاسداران ،دانشگاه كردستان،
ساختمان مركزي دانشگاه.
 -7دانشگاه مازندران (بابلسر) :بابلسر  ،خيابان پاسداران ،سازمان مركزي
دانشگاه مازندران.
 -8دانشگاه بوعلي سينا همدان :همدان ،خيابان مهديه ،مرکز آموزش زبان
فارسي به غير فارسي زبانان.
 -9حوزههای خارج از کشور :داوطلبان متقاضي شركت در آزمون مذكور در
حوزههاي خارج از كشور ،براي رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون خود ،بايد
در تاريخ تعيين شده ،به آدرس محل برگزاري ،كه روي كارت آزمون درج گرديده
است ،مراجعه نمايند.
ضمناً به اطالع ميرساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در این باره ،از
این تاریخ لغایت  97/10/27در وقت اداري ،آماده پاسخگويي به سؤاالت داوطلبان
است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به سؤاالت خود ميتوانند به بخش
پاسخگويي اینترنتی سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org :
مراجعه يا با شماره تلفن 021 -42163 :تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری
خودداري نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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