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برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامآزمون

)Ph.D( جمعه 97/12/3ثبت نام پایان پذیرفتسال 98دكتري تخصصي

سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
 فرصت جدید ثبت نام 

یکشنبه 11/28 تا چهارشنبه 97/12/1
پنجشنبه 5 و
جمعه 98/2/6

پنجشنبه 13 وچهارشنبه 11/24 تا پنج شنبه 97/12/2سال 98سراسري
جمعه 98/4/14

یادداشت  هفته

5 جامدی االول، خجسته زاد روز
عقیله بنے هاشم و 

بزرگ بانوی قهرمان کربال
حرضت زینب کربی)سالم ا... علیها ( 

بر متام مسلامنان تهنیت باد  

چند نكته درباره اعالم نتایج نهایي  رشته  هاي  پردیس هاي 

دانشگاه هاي فرهنگيان  و شهيد رجایي

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 نتايج پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و 
شهيد رجايي در مرحله تكميل ظرفيت 

آزمون  سراسري  97

صفحه  8

خطاب به آنها كه می گويند:

مـن بـدبختـم !

صفحه  5

صفحه  12

از سوی سازمان سنجش آموزش اعالم شد :

آخرين مصوبات شوراي سنجش و 

پذيرش دانشجو  دربارة  پذيرش 

با سوابق تحصيلي درآزمون سراسري 

وقت را غنيمت دان آن قَدر كه بتواني! 

 اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور  درباره  : 

زمان  اعالم اسامـي  پذيرفته  شدگان  
نهايي رشته  هاي  مختلف  تحصيلـي 
نيمه  متمركز دانشگاه ها  و مؤسسات  

آموزش  عالي، پرديس هاي دانشگاه 
فرهنگيان و رشته هاي تحصيلي مقطع 

كارداني گروه آموزش پزشكي )پذيرش 
صرفًا براساس سوابق تحصيلي( در 

آزمون  سراسري  سال  1397
پيرو اطالعيه  مورخ 97/7/18، بدين  وسيله  به اطالع 
كليه داوطلبان متقاضي رشته هاي مختلف تحصيلي 
نيمه  متمركز دانشگاه ها  و مؤسسات  آموزش  عالي، 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و رشته هاي تحصيلي 
مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي )پذيرش صرفاً 
براساس سوابق تحصيلي( در آزمون  سراسري  سال 
نهايي  پذيرفته شدگان  اسامي  كه  مي رساند   1397
مورخ  پنجشنبه  روز  در  نيمه متمركز،  رشته هاي 
به نشاني:  اين سازمان  از طريق سايت   97/10/20
كليه  شد.  خواهد  اعالم   www.Sanjesh.org
به  كه  زماني،  برنامه  مطابق  بايد  پذيرفته شدگان، 
همراه فهرست اسامي اعالم خواهد شد، براي انجام 
مراحل ثبت نام به محل  قبولي خود مراجعه نمايند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
به  كه  برساند  حديثي  من  امت  به  كس  هر 
سبب آن، سّنتي برپا شود يا در بدعتي رخنه 

افتد، بهشت از آِن او خواهد بود. 

را  نشناخت، جان خود  را  ارج خود  كه  كسي 
باخت. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
كسي كه نماز را سبك بشمارد، از من نيست، 
و سوگند به خدا كه اين فرد در حوض كوثر بر 

من وارد نخواهد شد.

از آنجايي كه در روزهاي گذشته، اسامي پذيرفته شدگان 
نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه 
فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  در مرحله 
تكميل ظرفيت آزمون سراسري 97 در سايت سازمان 
سنجش اعالم شده است، توجه اين عزيزان را به موارد 

ذيل جلب مي كنيم:
1ـ تمام پذيرفته شدگان، الزم است كه براي اطالع از 
برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوة ثبت نام 
اينترنتي يا مراجعه حضوري خود به منظور ثبت نام، به 
سايت اطالع رساني دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير 
شهيدرجايي مراجعه كنند؛ چون عدم مراجعه به موقع 
پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزلة انصراف قطعي از 

تحصيل آنها تلقي خواهد شد.
2- الزم است كه پذيرفته شدگان دانشگاه هاي ياد شده، 
همراه با مدرك خواسته شده در اطالعيه اعالم نتايج نهايي، 
كه در همين شماره از پيك سنجش درج شده است، براي 

ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه كنند.
عنوان  به  آنان  اسامي  كه  داوطلباني  از  گروه  آن   -3
تحصيلي  رشته هاي   از  يك  هر  نهايي  پذيرفته شدگان 
 پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت
اعالم گرديده است، چنانچه جزو پذيرفته شدگان يكي 
از رشته هاي متمركز آزمون سراسري 97 كه در شهريور 
برابر ضوابط  باشند،  است،  اعالم شده  ماه سال جاري 

اعالم  شده، قبولي آنان در رشته متمركز لغو مي شود 
بايد در رشته پذيرفته  شده مرحله تكميل  و منحصراً 
ظرفيت ثبت نام و ادامه تحصيل دهند. الزم به يادآوري 
است كه اين گروه از داوطلبان، نياز به انصراف از رشته 
دانشجوي  همانند  آنان  با  و  ندارند  خود  قبلي  قبولي 

انتقالي رفتار خواهد شد. 
4- داوطلباني كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته  شده نهايي 
مرحله تكميل ظرفيت درج شده است، خواه در مؤسسه 
آموزش عالي محل قبولي ثبت نام كنند يا نكنند، مجاز 
به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 به 
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 
دوره هاي  به  مربوط  رشته هاي  در  منحصراً   ثبت نام، 

غير روزانه پذيرش خواهند شد.
5- آن گروه از داوطلباني  كه در رديف پذيرفته شدگان 
رديف  در  چنانچه  گرفته اند،  قرار  مرحله  اين  نهايي 
پذيرفته شدگان رشته نيمه متمركز آموزش تربيت بدني 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان يا آموزش علوم ورزشي 
به  ملزم  باشند،  نيز  دبير شهيدرجايي  تربيت  دانشگاه 
ثبت نام در رشته قبولي نيمه متمركز بوده و قبولي مرحله 

تكميل ظرفيت آنان »كان لم يكن« تلقي خواهد شد.
سربلند باشيد

چند نكته درباره اعالم نتايج نهايي
 رشته  هاي  پرديس هاي دانشگاه هاي فرهنگيان  و شهيد رجايي

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 1398 

گروه آزمايشي هنر)نظام قديم(
ــال 1398  ــری سـ ــون سراسـ ــر در آزمـ ــی هنـ ــروه آزمایشـ ــان گـ ــالع داوطلبـ ــه اطـ بـ
از  هنـــر  آزمایشـــي  گـــروه  تخصصـــي  ســـؤال هاي  از  بخشـــي  کـــه  می رســـاند 
کتاب هـــاي: كارگاه هنـــر1 )كـــد: 594(، كارگاه هنـــر2 )كـــد: 594/1(، ســـير هنـــر در تاريـــخ 
1 )كـــد: 594/3(، ســـير هنـــر در تاريـــخ 2 )كـــد: 594/8(، انســـان، فضـــا، طراحـــي )كـــد: 594/7(، 
مبانـــي هنرهـــاي تجســـمي  )كـــد: 594/6(،  ايـــران  فرهنگـــي  و  ميـــراث هنـــري  بـــا   آشـــنايي 
)كـــد: 358/21(، طراحـــي1 )كـــد: 359/92(، طراحـــي2 )كـــد: 489/9(، آشــــنايي بـــا بنــــاهاي 
نقشه كشـــي  و  فنـــي  ترســـيم   ،)491/6 )كـــد:  گرافيـــك  در  خـــط   ،)492/6 )كـــد:   تــــاريخي 
ـــاس  ـــدام و لب ـــد: 358/15 و 497/6(، طراحـــي ان ـــد: 496/3(، عكاســـي1 )ك ـــد: 359/78(، كارگاه نقاشـــي )ك )ك
)كـــد: 494/8(، كارگاه طراحـــي نقـــوش ســـنتي )كـــد: 359/77(،  حجم ســـازي1 )كـــد: 450/3(، آشـــنايي 
ـــد: 331(،  ـــي )ك ـــيقي ايران ـــاختار موس ـــري و س ـــي نظ ـــد: 359/30( و مبان ـــران1 )ك ـــتي اي ـــع دس ـــا صناي ب

ـــد. ـــد ش ـــي خواه طراح
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اعالم زمان برگزاری 
جشنواره دانشجويان نمونه 97

معــاون امــور دانشــجویان داخــل وزارت علــوم، 
از برگــزاری جشــنواره انتخــاب و معرفــی 
دانشــجوی نمونــه کشــوری ســال 97 در اواخــر 

ــر داد.  ــاری خب ــال ج ــاه س ــن م بهم
دكتــر محمدرضــا علــم، بــا اشــاره بــه جشــنواره 
ــه كشــوری ســال  ــی دانشــجوی نمون انتخــاب و معرف
97، گفــت: فراخــوان دانشــجويان نمونــه كشــوری 
ــر  ــا 30 مه ــاز شــد و ت ــاه آغ ســال 97 در شــهريور م

مــاه 97 ادامــه داشــت.
وی افــزود: بيــش از يــك هــزار و 300 دانشــجو از 
فراخــوان  ايــن  در  كشــور  سراســر  دانشــگاه های 
شــركت كردنــد كــه نســبت بــه ســال گذشــته، تعــداد 
ــرده  ــركت ك ــوان ش ــن فراخ ــه در اي ــجويانی ك دانش

ــود. ــرو ب ــش روب ــا افزاي ــد، ب بودن
معــاون امــور دانشــجويان داخــل وزارت علــوم افــزود: 
پــس از بررســی پرونده دانشــجويان نمونــه، اواخر بهمن 
ــه  ــی دانشــجوی نمون ــاه، جشــنواره انتخــاب و معرف م
ــور  ــس جمه ــاون اول رئي ــا حضــور مع  كشــوری 97 ب

برگزار می شود.
وی ادامــه داد: ســال گذشــته حــدود 27 نفــر از 
ــز  ــال ني ــه امس ــدند ك ــی ش ــه معرف دانشــجويان نمون

ــد. ــد ش ــی خواهن ــدود معرف ــن ح همي
و  تحقيقــات  علــوم،  وزارت  آيين نامــه  برحســب 
فنــاوری، انتخــاب و معرفــی دانشــجوی نمونــه در 
ســه مقطــع كارشناســی، كارشناسی ارشــد و دكتــری، 

می گيــرد. صــورت 
گفتنــي اســت كــه نفــرات اول هــر مقطــع، بــه منظــور 
ــه  ــوری، ب ــه كش ــجوی نمون ــاب دانش ــی و انتخ ارزياب

ــوند. ــی می ش ــوع معرف وزارت متب

رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان:
اهدای بسته فرهنگی به 
زائران عتبات دانشگاهی

ــگاهيان  ــات دانش ــره و عتب ــتاد عم ــس س رئي
گفــت: بســته فرهنگــی، ویــژه زائران بيســتمين 
دوره عتبــات دانشــگاهيان آمــاده شــده اســت 
ــدا  ــگاهی اه ــای دانش ــران کاروان ه ــه زائ و ب

می شــود.
ــت:  ــی گف ــا فقيه حجــت االســالم ســيد محمدرض
بســته فرهنگــی، ويــژه زائــران بيســتمين دوره عتبــات 
دانشــگاهيان، آمــاده شــده اســت و بيــن كاروان هــای 

ــود. ــع می ش ــگاهی توزي دانش
ــر  ــه دفات ــه زودی ب ــی ب ــزود: بســته های فرهنگ وی اف
ــود و در  ــال می ش ــور ارس ــر كش ــتاد در سراس ــن س اي
زمــان تحويــل مــدارك، همايش هــای اســتانی يــا 
ــد. ــد ش ــران خواه ــم زائ ــی، تقدي ــای كاروان كالس ه

رئيــس ســتاد عمــره و عتبــات دانشــگاهيان گفــت: از 
ــی و  ــؤاالتی طراح ــی س ــته آموزش ــن بس ــوای اي محت
مســابقه كتابخوانــی آن نيــز در ســامانه جامــع عتبــات 

دانشــگاهيان آغــاز شــده اســت.
ــرای  ــی ب ــی متنوع ــای فرهنگ ــه داد: برنامه ه وی ادام
ــدای  ــه اه ــم ك ــر گرفته اي ــگاهی در نظ ــران دانش زائ
ــفر  ــش از س ــی پي ــه فرهنگ ــن برنام ــته، اولي ــن بس اي

اســت.
حجــت االســالم فقيهــی گفــت: ايــن بســته آموزشــی، 
شــامل مجموعــه هشــت بهشــت، بــه فرزنــدم، مفاتيــح 
ــه هــر  دانشــجويی و دفترچــه يادداشــت اســت كــه ب
زائــر دانشــجو يــك بســته تعلــق قــرار خواهــد گرفــت 
ــح  ــته و دو مفاتي ــك بس ــجو، ي ــای دانش ــه زوج ه و ب

اهــدا خواهــد شــد.
ــح  ــات دانشــگاهيان تصري ــره و عتب ــتاد عم ــس س رئي
ــا  ــتانی ي ــای اس ــور، همايش ه ــر كش ــرد: در سراس ك
ــگاهی  ــران دانش ــور زائ ــا حض ــی ب ــای آموزش كالس ه
برگــزار خواهــد شــد كــه هــدف از برگــزاری آن، ذكــر 
مســائل اجرايــی، بايدهــا و نبايدهــای ســفر عتبــات و 
ــرداری بيشــتر از ايــن ســفرمعنوی اســت. ــزوم بهره ب ل
وی افــزود:از هفتــه آينــده، همايش هــای اســتانی قبــل 
از ســفرعتبات دانشــگاهيان آغــاز می شــود كــه اوليــن 
همايــش 23 دی مــاه بــه ميزبانــی اســتان اصفهــان و 

بــا حضــور زائــران ايــن اســتان برگــزار خواهــد شــد.

در دانشگاه پيام نور راه اندازي خواهد شد:
 سامانه الكترونيكی معرفی استاد راهنما 

و مشاور به دانشجو
از  پيام نــور،  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 
راه انــدازی ســامانه الکترونيکــی معرفــی اســتاد 
ــر داد. ــجویان، خب ــه دانش ــاور ب ــا و مش راهنم
دكتــر مرتضــی محســنی، در گردهمايــی ســاالنه 
پيام نــور  دانشــگاه های  معــارف  گــروه  اســتادان 
سراســر كشــور، گفــت: بــا توجــه بــه وســعت و 
ســامانه  ايــن  دانشــگاه،  ايــن  مراكــز  پراكندگــی 

ــتادان  ــه اس ــجويان ب ــی دانش ــهيل دسترس ــرای تس ب
راه انــدازی می شــود و از ســال آينــده در اختيــار آنهــا 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
وی افــزود: جهت گيــری مــا در حــوزه آمــوزش، رعايــت 
ــاء هــر روز كيفيــت آموزشــی،  ــاط و ارتق نظــم و انضب
چــه بــه لحــاظ محتــوا و چــه بــه لحــاظ فراينــد اســت، 
ــزوم  ــور، ل ــه گســتردگی دانشــگاه پيام ن ــه ب ــا توج و ب
ــارت و  ــت، نظ ــن مديري ــيوه های نوي ــری از ش بهره گي

كنتــرل، بســيار حياتــی اســت. 
معــاون آموزشــی دانشــگاه پيام نــور خاطرنشــان كــرد: 
يكــی از راهكارهــا در ايــن جهت گيــری، اســتفاده 
آموزشــی  فرايندهــای  الكترونيكــی  شــيوه های  از 
ــال  ــور در ح ــگاه پيام ن ــّوت در دانش ــه ق ــه ب ــت ك اس
ــوان  ــر از ت ــه منظــور بهره گيــری بهت انجــام اســت و ب
ــای  ــز و واحده ــام مراك ــی در تم ــأت علم ــای هي اعض
ــد  ــهولت فراين ــور و س ــر كش ــگاه در سراس ــن دانش اي
معرفــی  الكترونيكــی  ســامانه  دانشــجويان،  بــراي 
ــت  ــور هداي ــه منظ ــاور را ب ــا و مش ــتاد راهنم ــه اس ب
می كنيــم؛  انــدازی  راه  دانشــجويی  پايان نامه هــای 
البتــه در تــرم جــاری، ايــن ســامانه بــه صــورت 
ــده و  ــازی ش ــاده س ــز پي ــی از مراك ــی در يك آزمايش

ــت. ــته اس ــی داش ــز در پ ــری را ني ــی مؤث نتايج

با اعالم برنامه زمان بندی:
جزئيات يازدهمين المپياد 

علمی دانشجويان علوم پزشكی كشور 
اعالم شد

آزمون هــای  مراحــل  و  ثبت نــام  جزئيــات 
یازدهميــن المپيــاد علمــی دانشــجویان علــوم 

ــد. ــالم ش ــور اع ــکی کش پزش
تقويــم يازدهميــن المپيــاد علمــی دانشــجويان علــوم 
ــر  ــد ب ــگاه ها باي ــد و دانش ــر ش ــور منتش ــكی كش پزش

ــد. ــدام كنن ــده اق ــدی ش ــه زمان بن ــاس برنام اس
ــد از ســوی دانشــگاه ها  ــاً اســامی دانشــجويان باي ضمن
و دانشــكده ها در اول اســفندماه 97 بــه دبيرخانــه 
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اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانی اين سازمان در شبكه های اجتماعی 
با استفاده از پيام رسان های داخلی

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعكاس اخبار، اقدام به 
راه اندازي كانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی كرده است.

كاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در كانال واحد 
خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور، از اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پيام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir :پيام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پيام رسان گپ

@prnoetir  :پيام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

المپيــاد علمــی دانشــجويان علــوم پزشــكی اعالم شــود.
همچنيــن دانشــجويان در بــازه زمانــی 4 تــا 6 اســفند 
97 می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســايت مركــز ســنجش 

آمــوزش پزشــكی در ايــن المپيــاد ثبت نــام كننــد.
آزمــون غربالگــری متمركــز يازدهميــن المپيــاد علمــی 
دانشــجويان علــوم پزشــكی كشــور )مرحلــه اول آزمون 
انفــرادی( از ســوی مركــز ســنجش آمــوزش پزشــكی 
و دانشــگاه های علــوم پزشــكی مجــری، 22 فرورديــن 

ــود. ــزار می ش 98 برگ
ضمنــاً عناويــن كارهــای گروهــی اول ارديبهشــت 98 

ــود. ــالم می ش اع
الزم بــه يــادآوري اســت كــه نتايــج آزمــون غربالگــری 
ــم  ــود و 30 تي ــالم می ش ــاه 98 اع ــت م 15 ارديبهش

راه يافتــه بــه مرحلــه بعــدی معرفــی خواهنــد شــد.
گفتنــي اســت كــه دريافــت گــزارش پــروژه بــر اســاس 
ــی  ــون گروه ــه اول آزم ــده و مرحل ــالم ش ــوع اع موض
يازدهميــن المپيــاد علمــی دانشــجويان علــوم پزشــكی 

ــزار می شــود. ــاه 98 برگ كشــور 12 تيرم
ــای  ــامل بخش ه ــه دوم، ش ــون مرحل ــن آزم همچني

علمــی  المپيــاد  يازدهميــن  گروهــی  و  انفــرادی 
دانشــجويان علــوم پزشــكی كشــور، در روزهــای 12 تــا 

18 مردادمــاه 98 برگــزار می شــود.

برای ازدواج دانشجویی:
جزئيات تخفيف شهريه دانشجويان 

دانشگاه آزاد اعالم شد

 
رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمي، مــاده الحاقــی 
ــجویی  ــهریه دانش ــف ش ــه تخفي ــن نام آیي
ــی  ــه در ط ــجویانی ک ــویق دانش ــاده 20 )تش م
ــرد. ــالغ ک ــد( را اب ــی کنن ــل ازدواج م تحصي

در ايــن بخشــنامه آمــده اســت: »دانشــجويان مقاطــع 
ــی و كارشناســی، اعــم از پيوســته و ناپيوســته،  كاردان
بــه طــور كامــل از پرداخــت شــهريه نيمســالی كــه در 

ــوند. ــاف می ش ــد، مع ــرده ان آن ازدواج ك
ــد،  ــع كارشناسی ارش ــجويان مقاط ــه دانش ــن ب همچني
ــف  ــد تخفي ــی 50 درص ــه ای و تخصص ــری حرف دكت
ــال ازدواج  ــه در آن نيمس ــالی ك ــرای نيمس ــهريه ب ش

كرده انــد، اعطــا می شــود.
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــجوی دانش ــر دو زوج، دانش ــر ه اگ
ــود. ــر می ش ــر دو نف ــامل ه ــوق ش ــويق ف ــند، تش باش

ــال  ــل در نيمس ــه تحصي ــاغل ب ــجويان ش ــرای دانش ب
آخــر، اعمــال تخفيــف بــرای همــان نيمســال تحصيلی 
ــته از  ــن دس ــه اي ــه ب ــی ك ــود و تخفيف ــور می ش منظ
 دانشــجويان تعلــق می گيــرد، خارج از ســقف 75 درصد

كل شهريه دريافتی محاسبه شود.
مــالك تعييــن تاريــخ ازدواج، ارائــه ســند ازدواج دائــم 

و شناســنامه زوجيــن اســت.«

بـه اطـالع داوطلبـان گـروه آزمایشـی هنـر در آزمـون سراسـری 
سـال 1398 می رسـاند کـه بخشـي از سـؤال هاي تخصصـي گـروه 
آزمایشـي هنـر از کتاب هـاي: مباني هنرهـاي تجسـمي )كـد: 210639(، 
طراحـي1 )كـد: 210638(، طراحـي2 )كـد: 211644(، آشــنايي با بنــاهاي 
ترسـيم   ،)212621 )كـد:  گرافيـك  در  خـط   ،)210628 )كـد:  تــاريخي 
 ،)211648 )كـد:  نقاشـي  كارگاه   ،)210626 )كـد:  نقشه كشـي  و  فنـي 
و  انـدام  طراحـي   )211618 )كـد:  عكاسـی2   ،)210644 )كـد:  عكاسـي1 
 ،)359/77 )كـد:  سـنتي1  نقـوش  طراحـي  كارگاه   ،)494/8 )كـد:   لبـاس 
 حجم سـازي1 )كد: 212638(، آشـنايي با صنايع دستي ايران1 )كد: 359/30( 

، مبانـي نظـري و سـاختار موسـيقي ايراني )كد: 210659(، شـناخت سـازهای 
ارشـه ای( )كـد: 210660(، شـناخت  اركسـتر سـمفونيك1 )سـازهای زهـی 
سـازهای اركسـتر سـمفونيك2 )سـازهای بـادی و ضربـی( )كـد: 211664( 
سازشناسـی ايرانـی )كـد: 210658( شـناخت مـواد و مصالح )كـد: 210627(، 
 كاربـرد رايانـه در نقشه كشـی )كـد: 212664(، حجم شناسـی و ماكت شناسـی

مبانـی   ،)212620 )كـد:  صفحه آرايـی  اصـول  و  پايـه   ،)212627 )كـد: 
تصويرسـازی)كد: 212619(، اصـول و مبانـی طراحی صحنه )كـد: 211624(، 

اصـول و مبانـی ماسـك و گريـم )كـد: 212625(، طراحـي خواهـد شـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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دانشجو  پذيرش  و  سنجش  قانون  اساس  بر  كه  مي رساند  عزيز  داوطلبان  اطالع  به 
و  پانزدهمين  مصوبات  و  اسالمي  شوراي  مجلس   1392 ماه  شهريور   10 مصوب  
شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 8 و 12 دي ماه 1397، 
بايد پذيرش حداقل 85 درصد از ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور در تمامي 
زير نظام هاي آموزش عالي، صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي با مالك معدل کتبي 
به  توجه  با  لذا،  انجام  شود؛  کنکور  در  به شرکت  نياز  بدون  و  داوطلبان  دیپلم 
از  تحصيلي، مستقل  اساس سوابق  بر  پذيرش رشته محل های صرفاً  فوق،  مصوبات 
كنكور انجام خواهد شد و آزمون سراسري براي مابقي رشته محل هايي كه پذيرش 
آنها از طريق تلفيق نمره كنكور و سوابق تحصيلي انجام مي گيرد، برگزار مي شود و از 
سال 1398 و بعد از آن، پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي با توجه به قوانين و 
مقررات مربوطه، مستقيماً از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي انجام خواهد 

گرفت كه محورهای مهم اين روش عبارتند از: 
1- داوطلبان براي اخذ پذيرش، بايد، طبق فراخوان دانشگاه ها و مؤسسات پذيرنده،             
مدارك الزم را در زمان تعيين شده به دانشگاه ها و مؤسسات ارسال كنند و دانشگاه ها 
و مؤسسات بايد، با رعايت تمامي قوانين و مقررات مربوطه، مانند سهميه بندي، نسبت 
به پذيرش دانشجو در سقف ظرفيت تعيين شده از سوي شوراي گسترش آموزش 
عالي و ثبت نام مشروط پذيرفته شدگان اقدام و اسامي آنها را براي تأييد به سازمان 

سنجش آموزش كشور اعالم نمايند.
2- در اين روش، داوطلبان مي توانند به چندين دانشگاه يا مؤسسه پذيرنده موجود در 
اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخواست پذيرش دهند، ولي در نهايت، فقط 
مي توانند در يكي از رشته محل هايي كه با پذيرش آنها موافقت شده است، ثبت نام 

نموده و ادامه تحصيل دهند. 
بر  صرفاً  پذيرش  راهنماي  دفترچه هاي  و  اطالعيه ها  در  ضوابط،  و  شرايط  ساير   -2

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 

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

الف( پذيرش صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي برای بهمن ماه 97 
درخواست  نحوة  و  داوطلبان  ضوابط  و  شرايط  و  پذيرش  نحوه  به  مربوط  اطالعات 
پذيرش از مؤسسات و مدارك و سوابق مورد نياز، در اطالعيه سازمان سنجش آموزش 

كشور كه در مورخ 25 دي ماه 1397 منتشر مي شود، اعالم خواهد شد.
داوطلبان واجد شرايط و متقاضي پذيرش بهمن ماه، از تاريخ 29 دي لغايت 6 بهمن 
ماه براي پذيرش به مؤسسات پذيرنده، كه اسامي و شرايط و ضوابط پذيرش در آنها 

در اطالعيه 25 دي ماه منتشر مي شود، مراجعه مي نمايند.
اطالع رساني به پذيرفته شدگان مشروط از سوي دانشگاه، در تاريخ 6 تا 10 بهمن 

صورت خواهد گرفت.

ب( پذيرش صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي براي مهرماه 98
-  اطالعيه به انضمام دفترچه راهنماي پذيرش صرفاًَ بر اساس سوابق تحصيلي براي 
سال 1398 در اواسط بهمن ماه 1397 از سوي سازمان سنجش آموزش كشور منتشر 

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

از سوي مؤسسات، در اطالعيه مذكور درج خواهد شد.
- زمان مراجعه داوطلبان براي اخذ پذيرش رشته هاي محل هاي صرفاً بر اساس سوابق 

تحصيلي، از 20 اسفند 97 تا اواخر مرداد 98 خواهد بود.

سوابق  اساس  بر  صرفاً  محل هاي  رشته  پذيرش  متقاضي  داوطلبان   :1 مهم  تذكر 
تحصيلي، نيازي به شركت در آزمون كنكور سراسري سال 1398، كه ثبت نام در آن از 
تاريخ 1397/11/24 لغايت 1397/12/2 انجام مي شود، ندارند و بايد مطابق اطالعيه 

مذكور و اطالعيه های بعدی سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند.
بر اساس سوابق تحصيلي در دانشگاه  تذكر مهم 2: پذيرش رشته محل های صرفاً 
براي  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ساير  ضوابط  مطابق  نيز  اسالمي،  آزاد 
پذيرش در بهمن 97 و مهر 98 همزمان با پذيرش ساير مؤسسات انجام مي شود كه 

شرايط و ضوابط پذيرش در آن نيز در اطالعيه هاي بعدي اعالم خواهد شد.
بر اساس سوابق تحصيلي در ساير  تذكر مهم 3: در خصوص نحوه پذيرش صرفاً 
آزمون ها )فني و حرفه اي، 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

اطالعيه مهم  سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه 

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو دربارة  

پذيرش رشته هاي صرفًا براساس سوابق تحصيلي  

در آزمون سراسري 
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ــاي  ــه راهنمـ ــار دفترچـ ــن انتشـ ــورخ 97/09/11 و همچنيـ ــه مـ ــرو اطالعيـ پيـ

ثبت نـــام در آزمـــون  كارشناسي ارشـــد ناپيوســـته ســـال 1398 در تمامـــي 

دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي دولتـــي و غيردولتـــي از جملـــه 

ــاد علمـــي- دانشـــجويي  ــن المپيـ ــگاه آزاد اســـالمي و بيســـت و چهارميـ دانشـ

كشـــور، بدين وســـيله بـــه اطـــالع كليـــه داوطلبـــان ثبت نـــام كننـــده در 

ـــراي  ـــهيالت ب ـــودن تس ـــم نم ـــور فراه ـــه منظ ـــه ب ـــاند ك ـــور مي رس ـــون مذك آزم

ــرر )از تاريـــخ 97/09/16 لغايـــت  ــان مقـ ــه در زمـ ــته از داوطلبانـــي كـ آن دسـ

ــاند كـــه اطالعـــات  ــام نموده انـــد مي رسـ 97/09/25( در آزمـــون مزبـــور ثبت نـ

ــت روز  ــورخ 97/11/28 لغایـ ــنبه مـ ــان، از روز یکشـ ــي داوطلبـ ثبت نامـ

ـــه  ـــازمان ب ـــن س ـــاني اي ـــگاه اطالع رس ـــورخ 97/12/01  روي پاي ـــنبه م چهارش

نشـــاني: www.sanjesh.org  قـــرار خواهـــد گرفـــت؛ لـــذا كليـــه متقاضيـــان، 

ـــق  ـــه دقي ـــس از مطالع ـــده و پ ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــه در مهل ـــرورت دارد ك ض

دفترچـــه راهنمـــا، نســـبت بـــه مشـــاهده و كنتـــرل اطالعـــات ثبت نامـــي و، در 

صـــورت تمايـــل، نســـبت بـــه ويرايـــش اطالعـــات خـــود اقـــدام نماينـــد.

ـــرر  ـــت مق ـــه در مهل ـــي ك ـــا داوطلبان ـــي ب ـــه منظـــور مســـاعدت و همراه ـــاً ب ضمن

موفـــق بـــه ثبت نـــام در آزمـــون نگردیده انـــد، ترتيبـــي اتخـــاذ 

ـــن  ـــت 97/12/01( اي ـــوق )97/11/28 لغاي ـــي ف ـــازه زمان ـــه در ب ـــت ك ـــده اس گردي

ـــدام  ـــون اق ـــن آزم ـــام در اي ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــد نس ـــز بتوانن ـــان ني ـــته از متقاضي دس

ـــد.             نماين

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي

 داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

1398 و بيست و چهارمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور 

و همچنين ايجاد امكان براي ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه 

در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

داوطلبــان گرامــی بــراي پي گيــري هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتايــج مربــوط بــه 

رشــته هاي دانشــگاه آزاد اســالمي مي تواننــد بــه روش هــاي ذيــل اقــدام نماينــد:

1- طــرح  ســؤال بــه صورت اينترنتــي با مراجعه به بخش »پاســخگويي به ســؤاالت« 

 منــدرج در ســايت مركــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه آزاد اســالمي بــه نشــاني :

www. azmoon.org 

2- تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگويی تلفنــی مركــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــا شــماره: 4743 - 021.

 3- مراجعــه حضــوري بــه ســتاد پاســخگويی مركــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــه نشــاني: تهــران، انتهــاي اتوبــان شــهيد ســتاري )شــمال(، ســازمان 

مركزي دانشــگاه آزاد اســالمي.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال
 در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمي
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بدين وسيله توجه داوطلباني را كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده نهايي هر يك از 
رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  
در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1397 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 

اعالم شده است، به موارد ذيل جلب مي نمايد:
كليه پذيرفته شدگان، 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 ثبت نام 
دانشگاه  اطالع رساني  سايت  به  ثبت نام،  منظور  به  خود  حضوري  مراجعه  يا  اينترنتي 
 فرهنگيان به نشاني: 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 پذيرفته شدگان 
براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

الف- مداركي كه پذيرفته شدگان الزم است به هنگام ثبت نام ارائه نمايند :
1- كليه پذيرفته شدگان بايد داراي يكي از مدارك  پايان  دوره كارداني )فوق ديپلم( يا 
گواهينامه دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه )داراي 
با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك  بخش و شهر محل اخذ مدرك( باشند و 
تحصيلي، كه قباًل در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )دفترچه شماره 2( به 

اطالع رسيده است، براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
2- اصل و تصوير مدرك ديپلم يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل 
آن براي كليه پذيرفته شدگان اعم از نظام جديد يا نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و 
امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن، كه بخش و شهر محل اخذ مدرك 

تحصيلي، در آن مشخص باشد. 
3- اصل  يا گواهي مدرك  پايان  دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي براي 
پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني )حداكثر تا تاريخ 
97/6/31( به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و 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.
4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري تصوير از اين مدارك.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري )پذيرفته شدگان مرد كه 
براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي گردد، الزم است كه دوازده قطعه عكس همراه 

داشته باشند(. 
6- مدركي كه وضعيت نظام  وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي 
مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1397 مشخص 

كند )براي برادران(.
7- با توجه به بخشنامه 460/221446 مورخ 91/10/18 رياست  محترم  مركز سنجش 
آموزش  و پرورش، كليه پذيرفته شدگان بايد به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود 
به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تأييديه تحصيلي )ارزش تحصيلي( خود 
را از اداره آموزش  و پرورش محل تحصيلشان درخواست نمايند و رسيد مربوط را در زمان 
ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و 

آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعالم نمايند.

8- ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان 
يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه هاي نظام جديد آموزش متوسطه )رياضي فيزيك، 
علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي( سال هاي 1394 به بعد، كه امتحانات 

آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، در هنگام ثبت نام ضروري است. 
9- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي )رياضي  فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر( در هر يك  از سال هاي 1391 الي 1397 با امضاء و مهر 

دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
ب- تذكرات مهم در رابطه با اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي:

1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شدگان نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت اعالم گرديده است، چنانچه جزء 
پذيرفته شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1397 )اعالم اسامي شهريور ماه( 
هستند، برابر ضوابط اعالم  شده، قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً بايد 
در رشته پذيرفته شده مرحله تكميل ظرفيت ثبت نام 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. 
2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي مرحله تكميل ظرفيت درج 
گرديده است، خواه در مؤسسه آموزش  عالي ذي ربط ثبت نام نمايند يا ننمايند، مجاز به 
ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 به 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 ثبت نام، منحصراً در رشته هاي مربوط به دوره هاي 

غير روزانه پذيرش خواهند شد.
گرفته اند، چنانچه  قرار  مرحله  اين  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  كه  داوطلباني   -3
تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه  نيمه متمركز آموزش  در رديف پذيرفته شدگان رشته 
فرهنگيان يا آموزش علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي نيز باشند، ملزم به 
ثبت نام در رشته قبولي نيمه متمركز بوده و قبولي مرحله تكميل ظرفيت آنان »كان لم 

يكن« تلقي خواهد شد.
4- گزينش رشته  هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت 
 از بين داوطلباني كه در مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش شركت نموده و از سوي 
ارگان مربوط تأييد شده اند، با در نظر داشتن نمره علمي در زير گروه رشته مذكور بررسي 
انجام شده است؛ لذا اسامي داوطلباني كه به عنوان پذيرفته شده نهايي اعالم نشده است، يا 
مردود مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش بوده يا در گزينش نهايي در مقايسه با ساير 

پذيرفته شدگان، مردود علمي شناخته شده اند. 
داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را درخصوص موضوعات فوق، حداکثر تا 
تاریخ 97/10/19 از سيستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در پایگاه اطالع رساني 
این سازمان ارسال نموده یا با شماره  تلفن: 42163 )پيش شماره 021( تماس 
حاصل نمایند و از مراجعه حضوري خودداري گردد. ضمناً به سؤاالت مطرح شده 

یا درخواست هاي واصله بعد از تاریخ فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته  هاي  تحصيلي پرديس هاي 
دانشگاه فرهنگيان  ودانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در مرحله 

تكميل ظرفيت آزمون  سراسري  سال  1397 
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»من بدبختم !« اين جمله را بارها در شرايط مختلف و به داليل متنوع از دانش آموزانم 
شنيده ام. يكی مبحثی از رياضی را نمی فهمد، ديگری با پدرش مشكل دارد و سومی 
از چهره اش ناراضی است و آن يكی از فضای مدرسه و رفتار معلم ها يا كادر اجرايی 
گله دارد. همة آنها معتقدند كه هيچ كس دركشان نمی كند و مشكل بزرگ و الينحل 

آنها را نمی فهمد. 
را  آن  و  كرده اند  تمركز  مشكلشان  روی  قدر  آن  آنها  همة  كه  است  اين  مهم  نكتة 
بزرگ می بينند كه بخش های ديگر زندگی را، كه پر از نكته های مثبت است، فراموش 

كرده اند و اصاًل آنها را نمی بينند. 
برای مثال، دانش آموزی كه مبحث الكتروشيمی را در درس شيمی متوجه نمی شود 
يا احتماالت رياضی را فرا نمی گيرد، به اين نكته دقت ندارد كه در فرا گرفتن ادبيات، 
چقدر توانمند است، تست های عربی را چقدر خوب می زند و يا در كار با كامپيوتر، 

چقدر مهارت دارد ! 
همچنين نوجوانی كه با نحوة برخورد پدر يا مادرش مشكل دارد، سپاسگزار سالمتی 
خود نيست. او توجه ندارد همين كه می تواند به راحتی نفس بكشد، حرف بزند، راه 
برود، غذا بخورد، ديگران را دوست بدارد و به آنها محبت كند، به ديگران ياری برساند 
را  آنها  باشد كه  بايد شاكر نعمت های بسياری  ... چقدر خوشبخت است و چقدر  و 

داراست. 
توجه داشته باشيد كه شما روی هر چيزی تمركز كنيد، آن چيز در زندگی تان بيشتر 
بر  را در  آنها تمام زندگی تان  می شود. وقتی شما روی مشكالتتان تمركز می كنيد، 

در  را  و حال خوب  كنيد، حس  تمركز  وقتی روی حس های خوبتان  اما  می گيرند؛ 
زندگی تان جاری خواهيد كرد؛ زيرا انسان بر اساس افكارش عمل می كند و اين افكار 
به تدريج تجربه های زندگی روزمره اش را می سازند؛ بنابراين، وقتی شما افكارتان را 

صرف فكر كردن به كمبودهايتان كنيد، كمبود در زندگی تان زياد می شود. 

چـه بايـد كـرد؟ 
شكرگزار باشيد 

و  برای هر چه هستيد  اين است كه  بردن ذهنيت كمبود،  بين  از  برای  قدم  اولين 
از  كه خودتان هستيد،  معجزه ای  خاطر  به  عميقاً  و  باشيد  داريد، شكرگزار  هر چه 
خداوند عالم سپاسگزاری كنيد؛ به خاطر اينكه چشم داريد، گوش داريد، راه می رويد، 
می توانيد غذا بخوريد، سواد داريد، به مدرسه می رويد، قلم و كاغذ داريد و .... توجه 
داشته باشيد كه بايد روی داشته هايتان تمركز كنيد، نه روی چيزهايی كه از دست 
داده ايد؛ سپس به نگاهتان وسعت ببخشيد و به حجم عظيمی از نعماتی كه اطراف 
شماست، توجه كنيد و سپاسگزار آنها باشيد؛ به آبی كه می نوشيد، خورشيدی كه 
گرمتان می كند، هوايی كه نفس می كشيد، گياهی كه زيبايی را در نگاهتان می نشاند، 

و هر چيز ديگری كه هديه ای از جانب خداوند است. 
يادتان باشد كه شما ذّره ای از كل جهان هستی هستيد و اين ذّره بايد با ديگر ذّره ها 
هماهنگی و همكاری داشته باشد. وقتی شما روی نكته های منفی و نداشته هايتان 
تمركز می كنيد، با جهان هستی هماهنگی نداريد، اما وقتی روی توانمندی هايتان به 

خطاب به آنها که مے گویند:

مـن  بـدبخـتـم !

شما روی هر چيزی تمركز كنيد، آن چيز در زندگی تان بيشتر می شود. وقتی 
شما روی مشكالتتان تمركز می كنيد، آنها تمام زندگی تان را در بر می گيرند، 

اما وقتی روی حس های خوبتان تمركز كنيد، حس و حال خوب را در 
زندگی تان جاری خواهيد كرد

دانش آموزی كه  مبحث الكتروشيمی را در درس شيمی متوجه نمی شود، به 
اين نكته دقت ندارد كه در فرا گرفتن ادبيات، چقدر توانمند است، تست های 

عربی را چقدر خوب می زند و يا در كار با كامپيوتر، چقدر مهارت دارد !
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برای تغيير و تحّول و  انرژی تان  از معجزه های هستی، تمركز می كنيد،  عنوان يكی 
كسب موفقيت، چند برابر خواهد شد. 

وقتی تمرين شكرگزاری می كنيد، مدام به فهرست آنچه داريد و بايد به خاطرشان 
شكرگزار باشيد، اضافه كنيد؛ برای مثال، وقتی می خوابيد، از اينكه سقفی باالی سرتان 
هست، شكر گزار باشيد. وقتی از خواب بيدار می شويد، از اينكه يك صبح ديگر را 
می بينيد از خدا و هستی تشكر كنيد. در كل، تك تك نعمت های كوچك و بزرگ را 
ببينيد و به خودتان متذكر شويد كه چه خوش شانس هستيد كه همة اينها را داريد، 

و از اين همه نعمت كه متعلق به شماست، لذت ببريد. 
آغاز  داريد،  زندگی تان  در  كه  هر كسی  و  هر چيز  را  برای  گزاری  كه شكر  همين 
كنيد، ديگر افكار منفی در ذهن شما رسوخ نخواهد كرد. وقتی نفسی كه می كشيد با 
احساس خوشبختی همراه باشد، و باور داشته باشيد كه خوبی ها و نعمت های بسياری 
شما را احاطه كرده است، در راهی قدم خواهيد گذاشت كه در آن همه چيز رو به 
بهبود و پيشرفت است؛ زيرا اين جهان و نعماتش، به اندازه ای وسيع است كه هر كسی 
می تواند در آن، هر چه می خواهد، به دست بياورد. اگر می بينيم كه محدوديتی برای 
ما وجود دارد برای آن است كه به محدوديت اعتقاد داريم و برای آن وقت و انرژی 

صرف می كنيم. 

خود را آن گونه كه هستيد، دوست داشته باشيد 
همة ما ضعف ها و ناتوانی هايی داريم، اما اين ضعف ها، به معنای آن نيست كه ما كامل 
نيستيم و نبايد خوشحال باشيم. اگر اكنون از آنچه داريد، لذت نبريد، در آينده نيز 

هيچ چيز به شما لذت واقعی نخواهد داد؛ در واقع توانايی ما در لذت بردن از زندگی، 
به نحوة نگرش ما به آن بر می گردد؛ چون هيچ چيزی در خارج از خود ما نمی تواند 
خوشبختی و سعادت را به ما هديه دهد؛ بنابراين، اگر برای خوشبخت بودن، دنبال 
بيشتری  چيز  هميشه  چون  شد؛  نخواهيد  خوشبخت  هرگز  هستيد،  نداشته هايتان 

وجود دارد كه شما بخواهيد آن را داشته باشيد. 
در  انتظارشان  برخالف  رتبه ای  كسب  برای  كه  برويم  داوطلبانی  سراغ  به  بگذاريد 
آزمون های آزمايشی يا امتحان درسی، ناراحت هستند و خود را سرزنش می كنند و 
نبايدها  بايدها و  از داوطلبان زندگی شان را برپاية  احساس خوبی ندارند. اين دسته 
استوار كرده اند. آنها از درس خواندن لذت نمی برند؛ زيرا مدام به فكر به دست آوردن 
كرد.  خواهند  كسب  رو  پيِش  آزمون های  يا  آزمون  در  كه  هستند  نمره ای  يا  رتبه 
را  ديگری  داوطلب  چون  ندارند؛  رضايتی  آن  از  باشند،  داشته  درسی  پيشرفت  اگر 
می شناسند كه از آنها پيشرفت بيشتری داشته است، و اگر پيشرفت نكنند، مدام خود 

را سرزنش می كنند و از كل كائنات شكايت دارند. 
از داوطلبان پيشرفت نخواهند كرد؛ زيرا روی كمبودها و نداشته هايشان  اين دسته 
كم  چيزی  كه  می كنند  حس  چون  نمی بينند؛  كامل  را  خود  آنها  كرده اند.  تمركز 
دارند، و فقط وقتی آن را به دست بياورند، كامل خواهند شد؛ در حالی كه اگر روی 
داشته هايشان و موفقيت هايشان )هر چند كه به ظاهر كوچك هم باشد( تمركز كنند و 
به خاطر آنها از خودشان، اطرافيانشان و، مهم تر از همه، پروردگار سپاسگزار باشند، به 
قدرتشان به عنوان يك انسان كامل ايمان می آورند و می توانند، در عين حس رضايت 

و شادمانی، برای پيشرفت در ساير زمينه ها هم قدم بردارند.
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شركت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغيير  با 
تعاونی خدمات آموزشی بر آن شده است كه آزمون های آزمايشی استاندارد را برای 
دانش آموزان تمامی پايه های سال اول دوره دوم متوسطه )پايه دهم( برگزار نمايد. اين 

آزمون ها در 2 فاز كلی»مرحله ای و جامع« و در 8 نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت از ابتدای سال تحصيلی تا پايان اسفند 
97 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب كتاب های 
درسی پاية دهم و ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در طول سال تحصيلی است. در 
اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته شده است كه در پايان امتحانات 
نيمسال اول، در تاريخ 1397/11/05 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
نيمسال اول است كه پس از امتحانات تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد و بر اساس 
آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط با مطالب اين 

نيمسال تحصيلی، مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده كه در 2 نوبت و در ماه های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  كامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
مقدمة  به نوعی،  و  امتحانات خرداد 1398  با سؤاالت  مرتبط  و  چهارگزينه ای همسو 

آمادگی برای كنكور سراسری سال 1399 می باشد. 
آزمون های آزمايشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصيلی »رياضی ـ فيزيک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها به 
ترتيبی برنامه ريزی شده تا شركت كنندگان را برای امتحانات هر نيمسال آماده نمايد.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

 دربارة: ش آموزش کشورجکارکنان سازمان سن یخدمات آموزش یشرکت تعاون اطالعيه
  سنجِش دهمهاي آزمايشی آزمون

 98-97آموزان پايه دهم )سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصيلی ويژه دانش
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده  ، شرکت تعاونی خدمات آموزشی«شش ـ سه ـ سه»به « پنج ـ سه ـ چهار»با تغییر نظام آموزشی از 

 فاز 2ها در این آزموندوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید.  دورههای سال اول آموزان تمامی پایههای آزمایشی استاندارد را برای دانشاست که آزمون
 . شوندبرگزار می نوبت 8و در « ای و جامعمرحله»کلی

ها، بررسی و نگاه برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون 97نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند  6ای بوده که در ههای مرحل، آزمونفاز اول
ای )آزمون آموزان در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژههای درسی پایۀ دهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشتر به مطالب کتابدقیق

بندی مطالب نیمسال اول برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع 05/11/1397است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ  شدهگرفتهدر نظر  (4مرحلۀ 
تبط با ای استاندارد مرهای چهارگزینهپرسش مطابقآموزان که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش است

  مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. ،مطالب این نیمسال تحصیلی
آموزان با ها، آشنایی کامل دانشهای فروردین و اردیبهشت برگزار خواهند شد. هدف این آزموننوبت و در ماه 2های جامع بوده که در ، آزمونفاز دوم
 باشد. می 1399ی، مقدمۀ آمادگی برای کنکور سراسری سال نوعبهو  1398انات خرداد امتح سؤاالتای همسو و مرتبط با های چهارگزینهپرسش
شـود و برگـزار می «ادبيات و علوم انسانی»و « علوم تجربی»، «رياضی ـ فيزيک»های تحصیلی ، فقط در رشتههای آزمایشی سنجشِ دهمآزمون
 را برای امتحانات هر نیمسال آماده نماید. دگانکننشرکتشده تا یزیربرنامهها به ترتیبی ی آزمونبندزمان

 ها به شرح جدول زير است:ي آزمونبندزماننحوة 
 نام اينترنتیمهلت ثبت تاريخ برگزاري آزمون هاي آزمايشیآزمون

 ايمرحله

 د.گردی آزمون برگزار 11/08/97روز جمعه مورخ  1مرحله 
 ر گردید.آزمون برگزا 02/09/97روز جمعه مورخ  2مرحله
 آزمون برگزار گردید. 30/09/97روز جمعه مورخ  3مرحله
 4مرحله 

 بندي نيمسال اول()جمع
 18/10/97شنبه مورخ تا روز سه 05/11/97روز جمعه مورخ 

 16/11/97شنبه مورخ تا روز سه 03/12/97روز جمعه مورخ  5مرحله 
 07/12/97ورخ شنبه متا روز سه 24/12/97روز جمعه مورخ  6مرحله 

 جامع
 21/12/97شنبه مورخ تا روز سه 30/01/98روز جمعه مورخ  نوبت اول جامع
 03/02/98شنبه مورخ تا روز سه 20/02/98روز جمعه مورخ  نوبت دوم جامع

 هاي آزمايشی سنجشِ دهم:زمان و نحوه توزيع اينترنتی کارت ورود به جلسه آزمون
شنبه قبـل از هـر آزمـون منحصـرا  از طریـق سـایت از روز سه ،آزمایشی سنجشِ دهم برای کلیه داوطلبان سراسر کشورهای کارت ورود به جلسه آزمون

نسـبت  ،الذکرفوق گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتیتوزیع می www.sanjeshserv.irاینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: 
 .نمایندبه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می

شنرکت بنه  این  از طریق سایت اینترنتی هر آزموندر عصر روز برگزاری  ،دهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمون کارنامه نتایج هر نوبت از 
 گردد. یمنتشر م  www.sanjeshserv.ir:نشانی

 هاي آزمايشی سنجشِ دهم:شهريه آزمون
 آزمون جامع ايمبلغ هر آزمون مرحله

ریال 000/300 ریال 000/400   
در نظر گرفته است که این  تخفيفاتیبرای متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون  ،همچون سنوات گذشته ،شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش

 اعمال تخفيـفشـیوه  97-96مند گردند و در این جهت برای سال بیشتری بهره تخفيف از ،در صورت افزایش تعداد مراحل نماید تاامکان را میسر می
نـام بـرای هـر یـک از آموزان عزیز به کار گرفته تا ضمن تجمیـع فرآینـد تبترفاه حال دانش برایشهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یک آزمون در 

 نام فراهم شود.برای تبت شهريه کمتريیه مراحل، امکان پرداخت دانش آموزان در کل
 

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
دهم:

كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم برای كليه داوطلبان سراسر 
اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  كشور، 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمايند.
عصر  در  دهم،  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه   
نشانی: به  شرکت  این  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری   روز 

www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. 

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:

 دربارة: ش آموزش کشورجکارکنان سازمان سن یخدمات آموزش یشرکت تعاون اطالعيه
  سنجِش دهمهاي آزمايشی آزمون

 98-97آموزان پايه دهم )سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصيلی ويژه دانش
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده  ، شرکت تعاونی خدمات آموزشی«شش ـ سه ـ سه»به « پنج ـ سه ـ چهار»با تغییر نظام آموزشی از 

 فاز 2ها در این آزموندوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید.  دورههای سال اول آموزان تمامی پایههای آزمایشی استاندارد را برای دانشاست که آزمون
 . شوندبرگزار می نوبت 8و در « ای و جامعمرحله»کلی

ها، بررسی و نگاه برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون 97نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند  6ای بوده که در ههای مرحل، آزمونفاز اول
ای )آزمون آموزان در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژههای درسی پایۀ دهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشتر به مطالب کتابدقیق

بندی مطالب نیمسال اول برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع 05/11/1397است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ  شدهگرفتهدر نظر  (4مرحلۀ 
تبط با ای استاندارد مرهای چهارگزینهپرسش مطابقآموزان که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش است

  مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. ،مطالب این نیمسال تحصیلی
آموزان با ها، آشنایی کامل دانشهای فروردین و اردیبهشت برگزار خواهند شد. هدف این آزموننوبت و در ماه 2های جامع بوده که در ، آزمونفاز دوم
 باشد. می 1399ی، مقدمۀ آمادگی برای کنکور سراسری سال نوعبهو  1398انات خرداد امتح سؤاالتای همسو و مرتبط با های چهارگزینهپرسش
شـود و برگـزار می «ادبيات و علوم انسانی»و « علوم تجربی»، «رياضی ـ فيزيک»های تحصیلی ، فقط در رشتههای آزمایشی سنجشِ دهمآزمون
 را برای امتحانات هر نیمسال آماده نماید. دگانکننشرکتشده تا یزیربرنامهها به ترتیبی ی آزمونبندزمان

 ها به شرح جدول زير است:ي آزمونبندزماننحوة 
 نام اينترنتیمهلت ثبت تاريخ برگزاري آزمون هاي آزمايشیآزمون

 ايمرحله

 د.گردی آزمون برگزار 11/08/97روز جمعه مورخ  1مرحله 
 ر گردید.آزمون برگزا 02/09/97روز جمعه مورخ  2مرحله
 آزمون برگزار گردید. 30/09/97روز جمعه مورخ  3مرحله
 4مرحله 

 بندي نيمسال اول()جمع
 18/10/97شنبه مورخ تا روز سه 05/11/97روز جمعه مورخ 

 16/11/97شنبه مورخ تا روز سه 03/12/97روز جمعه مورخ  5مرحله 
 07/12/97ورخ شنبه متا روز سه 24/12/97روز جمعه مورخ  6مرحله 

 جامع
 21/12/97شنبه مورخ تا روز سه 30/01/98روز جمعه مورخ  نوبت اول جامع
 03/02/98شنبه مورخ تا روز سه 20/02/98روز جمعه مورخ  نوبت دوم جامع

 هاي آزمايشی سنجشِ دهم:زمان و نحوه توزيع اينترنتی کارت ورود به جلسه آزمون
شنبه قبـل از هـر آزمـون منحصـرا  از طریـق سـایت از روز سه ،آزمایشی سنجشِ دهم برای کلیه داوطلبان سراسر کشورهای کارت ورود به جلسه آزمون

نسـبت  ،الذکرفوق گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتیتوزیع می www.sanjeshserv.irاینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: 
 .نمایندبه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می

شنرکت بنه  این  از طریق سایت اینترنتی هر آزموندر عصر روز برگزاری  ،دهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمون کارنامه نتایج هر نوبت از 
 گردد. یمنتشر م  www.sanjeshserv.ir:نشانی

 هاي آزمايشی سنجشِ دهم:شهريه آزمون
 آزمون جامع ايمبلغ هر آزمون مرحله

ریال 000/300 ریال 000/400   
در نظر گرفته است که این  تخفيفاتیبرای متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون  ،همچون سنوات گذشته ،شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش

 اعمال تخفيـفشـیوه  97-96مند گردند و در این جهت برای سال بیشتری بهره تخفيف از ،در صورت افزایش تعداد مراحل نماید تاامکان را میسر می
نـام بـرای هـر یـک از آموزان عزیز به کار گرفته تا ضمن تجمیـع فرآینـد تبترفاه حال دانش برایشهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یک آزمون در 

 نام فراهم شود.برای تبت شهريه کمتريیه مراحل، امکان پرداخت دانش آموزان در کل
 

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
امكان  اين  كه  است  گرفته  نظر  در  تخفيفاتی  آزمون  نوبت  يك  از  بيش  متقاضيان 
بهره مند  بيشتری  از تخفيف  مراحل،  تعداد  افزايش  در صورت  تا  می نمايد  ميسر  را 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در براي رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته تا 
از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان  ضمن تجميع فرآيند ثبت نام برای هر يك 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:
 هاي آزمايشی سنجشِ دهم:جدول شهريه آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آمـوزان عزیـز در صـورت تمایـل بتواننـد نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم گردیـده اسـت تـا دانشی تبتهابا توجه به جدول شهریه فوق و هزینه
نوبـت آزمـون  3توانـد متقاضـی می آمـوزدانش ،مثالعنوانبهنام نمایند؛ یاز و دلخواه، انتخاب و تبتن موردسنجشِ دهم را به تعداد آزمایشی های آزمون
 مون جامع باشد.ای و یک نوبت آزمرحله
ها، مل ديگري است و شرکت در تمامی آنهايی است که هر يک مکهاي آزمايشی سنجش، مجموعه آزمونبه اينکه آزمون با توجهالبته 

 طور به  ،اي و جامعهاي مرحلهدر کليۀ آزمون ،آموزان عزيزدانش که شودلذا توصيه می ،نمايدتر میآماده گامبهگامآموز را دانش
 نام نمايند.کجا ثبتي

هاي آزمايشی سنجشِ آموزانی که مايل به انتخاب آزموننام براي دانشهاي ثبتذکر است که جدول تکميلی مربوط به هزينهالزم به
 ( درج شده است.www.sanjeshserv.irها )نام آزموندهم به صورت تلفيقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت

هـا را خریـداری نماینـد تـا های بیشـتری از آزمونبهتر است تعداد مراحل و نوبت ،آموزان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانیدانش که ذکر استیانشا
نـام بـرای ترین حالـت تبتمطلـوبکـه مند شوند. بـدیهی اسـت از تخفیف باالتری نیز بهره ،های آزمایشی سنجشِ دهمضمن برخورداری از تعداد آزمون

 ،که در ایـن صـورت است (نوبت آزمون جامع 2اي + نوبت آزمون مرحله 3نوبت آزمون ) 5نام یکجا در هزینه پرداختی، تبت نظر ازآموزان دانش
 .ل استمجموعا  ریا 000/600/1ریال و  000/320 حدودا  ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 000/100با احتساب تخفیف ویژه 

طور خودکار، وجه قابل پرداخت را نام اینترنتی بهآموز، برنامه تبتدانش از سویهای آزمون نام و پس از انتخاب نوبتذکر است که در هنگام تبت الزم به
 نماید.پس از کسر تخفیفات، محاسبه و ارائه می

 نام:نحوه ثبت
هـای بـانکی توانند بـا اسـتفاده از کارتمی سراسر کشورر د های آزمایشی سنجشِ دهمر آزمونبه شرکت د مندعالقهآموزان دانش پرداخت اينترنتی:

 www.sanjeshserv.irعضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـه نشـانی: 
 اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند. هار این آزموند نامنسبت به تبت

بعـد از خریـد کـارت  کـه متقاضـیان، آموز نبوده و الزم استنام نهایی دانشتبت دهندهنشان ،ناماست که خرید اینترنتی کارت اعتباری تبت به ذکرالزم 
رقمـی دریافـت  16گیـری یکد پنام خود را نهایی و شماره پرونده و و تبت نام مراجعه نمودهبه لینک تبت ،اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(

 نمایند.
توانند با خـط می ،نامدر صورت داشتن هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط تبت ،نامگرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای تبت آموزاندانش
 .16:00الی  13:30و عصر  12:30الی  8:30اعات تماس: صبح )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. س 021-42966ویژه 
آورند بعـد نام به عملآموزان خود تبتصورت یکجا از دانشنام بههایی که مایل هستند برای سهولت تبتدبیرستان س:نام گروهی از طريق مدارثبت

و  12:30الـی  8:30در ساعات: صبح  ،در صورت داشتن هرگونه سؤال توانند، میها و مراکز آموزشی همکاردبیرستاننام از مطالعه دقیق دستورالعمل تبت
 .تماس حاصل نمایند 88844793الی  88844791 یهابا شماره تلفن 16:00الی  13:30عصر 

 ت مهم:کان

 مبالغ به ريال

 مبلغ قابل پرداخت نام يکجاتخفيف ثبت ناموجه ثبت مراحل
 بعد از اعمال تخفيف

 ايمرحله آزمون
000/300 مرحله آزمون 1 000/300 ــــ   
000/600 مرحله آزمون 2  000/10  000/590  

000/900 مرحله آزمون 3  000/30  000/870  

جامع آزمون  

000/400 نوبت آزمون جامع 1 000/400 ــــ   
000/800 نوبت آزمون جامع 2  000/10  000/790  

نيز  امكان  اين  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزينه های  و  فوق  شهريه  به جدول  توجه  با 
فراهم گرديده است تا دانش آموزان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های آزمايشی 
سنجِش دهم را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمايند؛ به عنوان مثال، 
دانش آموز می تواند متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله ای و يك نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است 
كه هر يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام 
آماده تر می نمايد، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزيز، در كليۀ آزمون های 

مرحله ای و جامع،  به  طور يكجا ثبت نام نمايند.
برای  ثبت نام  هزينه های  به  مربوط  تكميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
دانش آموزانی كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( تلفيقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها

درج شده است.

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دهم 
ويژه دانش آموزان پايه دهم )سال اول دورة دوم متوسطه(



11 17 دی ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  40            

از تخفيف پلكانی، بهتر است  برای استفاده بيشتر  شايان ذكر است كه دانش آموزان 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نيز  باالتری  تخفيف  از  دهم،  آزمايشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
آزمون  نوبت   2  + مرحله ای  آزمون  نوبت   3( آزمون  نوبت   5 در  يكجا  ثبت نام 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 100/000 ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون حدوداً 320/000 ريال و 1/600/000 مجموعاً ريال است.
الزم به  ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
دهم در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و 
 www.sanjeshserv.ir :مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني 

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهايی 
)دريافت  اعتباری  كارت  خريد  از  بعد  متقاضيان،  كه  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لينك ثبت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهايی 

و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

سهولت  براي  هستند  مايل  كه  دبيرستان هايی  از طريق مدارس:  ثبت نام گروهی 

ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد از مطالعه دقيق 
دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نيز، در اين مرحله 
از حداكثر تخفيف در شهريه  برخورداری  براي  توصيه می شود كه  و  انجام مي شود 

پرداختی، ثبت نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای كليه داوطلبان سراسر كشور، از طريق سايت اينترنتی 
به  شركت  مركزی  دفتر  و  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادكی،  شهيد  خيابان  شيرازی،  ميرزای  خيابان  زند،  كريم خان  پل  تهران،  نشانی: 
روبروی كالنتری 105 سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از 

مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش دهم

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق 

كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

  شركت تعاوني خدمات آموزشي



17 دی ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره 40          12

»خيلی بی انصافيد«. با بغض و عصبانيت اين جمله را گفت و بعد سرش را پايين 
انداخت و با حرص كتابش را ورق زد. 

در ابتدا از اين همه صراحت و عصبانيت جا خوردم، اما به روی خودم نياوردم و 
پرسيدم: »حاال چرا بی انصاف؟!« 

در حالی كه چهره اش از خشم برافروخته شده بود گفت: »چون دركمون نمی كنيد. 
فكر می كنيد كه ما فقط درس شما را داريم و اصاًل حواستان نيست كه ما چقدر 
درس داريم و هر روز هم تا ساعت دو و نيم مدرسه هستيم؛ تازه هيچ كداممان هم 

جادوگری بلد نيستيم تا زمان را طوالنی تر كنيم!«
متوجه شدم كه بيشتر دانش آموزان كالس با نگاهشان حرف های او را تأييد می كنند 
و انگار با زبان بی زبانی می گفتند: »جانا! سخن از زبان ما می گويی«. ناخودآگاه از اين 
موج منفی حاكم بر كالس خنده ام گرفت و گفتم: »ميشه اين بی انصاف! يك زحمت 
به شما بده و شما حرفش رو گوش كنيد؟ قول می دم كه در پايان اين خواسته، اگر 
من و شما به يك نظر واحد نرسيديم، من كوتاه بيام و در مورد برنامه درسی، مطابق 

خواسته تان عمل كنم«. 
بچه ها پذيرفتند و قرار شد كه برای مدت يك هفته، بعد از ساعات مدرسه، هر كاری 
كه انجام می دهند، صادقانه بنويسند و هفته ديگر ريز برنامه هفتگی خود را، با ذكر 
زمانی كه برای هر كاری صرف كرده اند، در جدولی كه خودم مشخصاتش را داده 

بودم، به من بدهند. 
هفته بعد سر كالس رفتم و همان ابتدای كار، برنامه هفتگی شان را مطالبه كردم. 
خوشبختانه  اكثر قريب به اتفاق بچه ها، آن را مطابق آنچه به آنها گفته بودم نوشته 
و انجام داده بودند و من قول دادم كه نتيجه را فردای آن روز به اطالعشان برسانم.

شايد باورتان نشود كه بيشتر دانش آموزان در هفته، بيش از سه ساعت از زمان خود 
را به خاطر  تلفن همراهشان از دست می دادند، و البته  اين زمان شامل حرف زدن 
با تلفن ثابت نمی شد! گوش دادن به موسيقی  و تماشای برنامه های تلويزيونی نيز 
از موارد قابل توجهي بود كه برای برخی از دانش آموزان حالت اعتياد گونه داشت و 
هر روز بين يك تا دو ساعت از زمانشان را می گرفت؛ حتی بعضی از دانش آموزان، 
زمان هايی از روز را نوشته بودند كه نمی دانستند در آن زمان ها چه كرده اند؛ چون 
هيچ كار خاصی انجام نداده و در عين حال به مطالعه دروس خود نيز نپرداخته 
بودند، و باالخره الزم است به خوابيدن های بی موقع اشاره كرد كه بيشتر برای فرار 
از درس و  فراموش كردن كوتاهی ها و عذاب وجدان  بود؛ خواب هايی طوالنی كه 

گاه در طی روز، بيشتر از دو ساعت طول می كشيد. 
جالب اينجا بود كه بچه ها در روزهای تعطيل، زمان بيشتری را هدر می دادند؛ برای 

مثال، صبح ها ديرتر از خواب برمی خاستند و شب ها زودتر كتاب درسی را كنار 
می گذاشتند؛ به خصوص روز هاي پنجشنبه ، وقت های تلف شده چشمگيرتر بود. 

در كنار جدول برنامه روزانه هر دانش آموز، مقدار زمان تلف شده را نوشتم و با »های 
اليت« كردن زمان های تلف شده، توجهشان را به اين موارد جلب نمودم. وقتی 
برگه هايشان را برگرداندم، چهره هايشان تماشايی بود. عده ای با تعجب به اين همه 
زمان از دست رفته نگاه می كردند و شرمنده می شدند و عده ای جبهه گيری می كردند 
و می گفتند نمی شود كه زندگی نكرد و همه اش درس خواند، باالخره تفريح نيز برای 

يك كنكوری الزم است.
برايشان توضيح دادم كه با تفريح مخالف نيستم و اگر با دقت برنامه شان را ببينند، 
متوجه می شوند كه زمان  هايی را نيز برای تفريح، استراحت و حتی ديدن تلويزيون 
اختصاص داده ام؛ اما اگر تفريحشان بدون برنامه ريزی و بی حساب و كتاب باشد، بدون 
شك، بيش از نياز يك جوان كنكوری وقت خود را صرف كارهای متفرقه خواهند 

كرد. 
دانش آموزی كه هفته گذشته مرا متهم به بی انصافی كرده بود، گفت: »شما زمان 
حمام كردن مرا هم »های اليت« كرده ايد؛ يعنی، حمام هم نرويم؟!« و بعد به كنايه 

ادامه داد: »به نظر شما يك كنكوری ماهی يك بار حمام برود خوب است؟!« 
گفتم: به نظر من، يك كنكوری اگر يك روز در ميان حمام برود، خيلی خوب است؛ 
چون يك حمام كوتاه مدت، باعث سرزندگی و نشاط انسان می شود؛ به خصوص اگر 
از آب خيلی داغ استفاده نكنيد؛ اما بعضی از  شما هر بار حداقل يك ساعت در حمام 
 هستيد. راستش مرا ياد مادر بزرگم انداختيد كه می گفت در دوران قديم 20 روز
يك بار به حمام عمومی می رفتيم و يك نيمه روز را در حمام سپری می كرديم. 
حمام طوالنی انسان را خسته می كند و بعد از آن، ناخود آگاه خوابی طوالنی نيز 

خواهيد داشت. 
درباره پنجشنبه ها صحبت كرديم و اينكه چرا در اين روز، زمان كمتری را به مطالعه 
اختصاص می دهند. اقرار كردند كه پنجشنبه ها به اميد جمعه هستند، و چون تصور 
می كنند كه جمعه را خوب درس خواهند خواند، پنجشنبه ها به خود استراحت 
می دهند، و البته در نهايت جمعه ها را هم دير از خواب بيدار می شوند و وقت مفيد 
خود را از دست می دهند و  غروب های جمعه هم، با اين تصور كه ديگران خوش 
می گذرانند، اما آنها مجبورند سركتاب و دفتر  خود باشند، دل به درس نمی دهند و 

با اينكه كتاب جلويشان باز است، مطالعه مفيدی ندارند. 
در زمينه خواب های بی موقع نيز قرار شد كه در طی روز، بيشتر از يك ساعت 
نخوابند و با  اين حس كه اگر كمتر از دو ساعت بخوابيم، سردرد می گيريم يا خسته 

وقت را غنيمت دان 
آن قَدر كه بتوانے! 
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و كالفه هستيم، مبارزه كنند؛ چون اين حس ها جنبه بيولوژيكی ندارد و بيشتر نوعی 
تلقين به خود است. برای جلوگيری از حس خواب آلودگی هنگام درس خواندن 
هم، پذيرفتند كه حتی اگر مبحث مورد مطالعه، بسيار و زمان آنها محدود بود، به 
چشم هايشان اعتماد نكنند و به جای آنكه جمالتی مثل »نمی توانم« يا  »امكان 
ندارد كه اين همه درس را بشود خواند« و ... را بر زبان بياورند، شروع به مطالعه كنند 

و بدانند كه كم خواندن، بهتر از اصاًل نخواندن است.
در ضمن، همه پذيرفتند كه هيچ راهی برای طوالنی تر كردن زمان ندارند و تنها راه 

موجود برای رسيدن به كارهای ضرور، مديريت زمان با تغيير رفتار است.
به آنها گفتم كه اگر شما  خيلي وب گردي مي كنيد،  هميشه تلفن مي سوزانيد، به 
خداوندگار شبكه هاي اجتماعي گوناگون تبديل شده ايد، شبی چند سريال يا  فيلم 
تلويزيونی  نگاه مي كنيد، بايد در برنامه تان تغيير ايجاد كنيد؛ مثاًل يك هفته به هيچ 
يك از شبكه هاي اجتماعي سر نزنيد. كم كم  اين زمان هاي محدود را افزايش دهيد 
و، در عين حال، تعداد اهداف خود را هم زياد كنيد؛ براي مثال، يك ماه نه وارد 

شبكه هاي اجتماعي شويد، نه سريال های تلويزيونی را نگاه كنيد و نه سراغ وب گردی 
برويد، و باالخره الزم است كه برای هر درس، زمانی را تعيين كنيد و خود را محدود 
به پرداختن به يك درس در همان زمان كنيد؛ مثاًل اگر قرار است 25 تست فيزيك 
را در مدت 40 دقيقه جواب دهيد، نبايد اين مدت را به 120 دقيقه افزايش دهيد و 
بگوييد برای اينكه منظور هر تست را متوجه شويد، نياز به وقت بيشتری داشته ايد؛ 
چون ذهن انسان، وقتی احساس كند كه محدوديت زمانی ندارد، متمركز نمی شود، 
و برای همين، با اينكه شما تصور می كنيد مشغول مطالعه و فكر كردن هستيد، 
ذهنتان درگير چيز ديگری مي شود و دقت و تأمل الزم را نداريد و زمانتان را به 

هدر می دهيد. 
در انتهای سال، همه دانش آموزان من رتبه عالی نياوردند؛ اما هيچ يك از آنهايی هم 
كه به حرف هايم گوش دادند، از كمی وقت گله نكردند و همه از نتيجه كارشان راضی 

بودند؛ چيزی كه روز اول به نظرشان غيرممكن می نمود! 

اگر قرار است 25 تست فيزيک را در مدت 40 دقيقه جواب دهيد، نبايد اين 
مدت را به 120 دقيقه افزايش دهيد؛ چون ذهن انسان، وقتی احساس كند كه 

محدوديت زمانی ندارد، متمركز نمی شود

بچه ها در روزهای تعطيل، زمان بيشتری را هدر می دادند؛ برای مثال، صبح ها 
ديرتر از خواب برمی خاستند و شب ها زودتر كتاب درسی را كنار می گذاشتند؛  به 

خصوص روزهاي پنجشنبه، وقت های تلف شده چشمگيرتر بود
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طی سال های اخير و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه، سوابق تحصيلی سال 
سراسری  آزمون  داوطلبان  سرنوشت  در  كننده ای  تعيين  نقش  متوسطه،  يازدهم 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی 
مهم  عوامل  از  يكی  اكنون  هم  سراسری،  آزمون  داوطلبان  متوسطه  يازدهم  سال 

تعيين كننده كيفيت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شركت تعاونی خدمات آموزشی، با استفاده از بيش از دو دهه تجربه در طراحی و 
برای  متوسطه،  دوره  دانش آموزان  آمادگی  منظور  به  آزمايشی  آزمون های  برگزاری 
سال تحصيلی 97 - 98 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای 
دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره متوسطه( كه امتحانات نهايی را در پيش 
دارند نموده است. اين آزمون ها، با ماهيتی جديد از نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، 
گامی مهم در جهت پاسخگويی به نياز موجود در اين زمينه است كه اميد است مورد 
توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه و همچنين مشاوران و دست اندركاران 

دبيرستان ها قرار گيرد.

آزمون های آزمايشی سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی های زير است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات نيمسال اول و پايانی سال يازدهم، زمينه آشنايی و مهارت اين عزيزان را 
برای پاسخگويی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نمايد؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبيرستان ها؛
P ارائه كارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
كه  دبيرستان هايی  برای  مديريتی،  و  مقايسه ای  تحليلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال يازدهم خود را به  صورت گروهی در اين آزمون ها شركت می دهند؛

P ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
اين آزمون ها در 3 فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.

و  مرداد  تير،  ماه  های  و  در  سه نوبت  در  است كه  تابستانه  آزمون های  اول،  فاز 
شهريور 97 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی 

مطالب كتاب های درسی پاية دهم خواهد بود.

تا  تحصيلی  ابتدای سال  از  كه در شش نوبت  است  مرحله ای  فاز دوم، آزمون های 
پايان اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر 
دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  ارزيابی  و  يازدهم  پاية  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصيلی است. در اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر 
گرفته  شده است كه در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1397/10/18 برگزار 
امتحانات  از  اول است كه پس  نيمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصيلی  نيمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  گزينه ای  پرسش های چهار 

سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت در ماه های فروردين و ارديبهشت برگزار 
 خواهد شد. هدف اين آزمون ها، آشنايی كامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزينه ای

همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1398 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسيم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری كه 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسيم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نيز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر يك از آزمون های مرحله ای و همچنين آزمون جامع، كارنامه ای 
با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده شامل نمره خام دروس، ميانگين نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی و در اختيار داوطلبان قرار می گيرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه ها از ميزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام و در نهايت نيز با شركت در آزمون ها آمادگی الزم را برای شركت در 

امتحانات نهايی سال 1398 كسب نمايند.
كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، در بعد از ظهر همان روز 
  www.sanjeshserv.ir :برگزاری هر آزمون، از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی 
كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر 
آموزش  سازمان سنجش  ضوابط  و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های 
كشور انجام خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند 
آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر 
تقسيم بر مجموع كل ضرايب محاسبه  به ضرايب(  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره 
می شود، كه اين امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در ارتباط با شركت در 

آزمون سراسری سال بعد باشد.

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه:
 كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم،  برای كليه دانش آموزان
اينترنتی  از طريق سايت  از هر آزمون، منحصراً  از روز سه شنبه قبل  سراسر كشور، 
شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهــم
ويژه دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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و دانش آموزان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به 
جلسه خود اقدام می نمايند.

 شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:
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برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
ميسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بيشتری بهره مند گردند 
را  آزمون  تحصيلی 97-98 شيوه اعمال تخفيف شهريه  برای سال  اين جهت  در  و 
برای متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته 
است تا ضمن تجميع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، 

امكان پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:
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با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
آزمايشی  بتوانند آزمون های  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
سنجِش يازدهم را به تعداد موردنياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام 
نمايند؛ به  عنوان  مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يك 

نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است 
كه هر يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام  به  گام 
آماده تر می نمايد، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزيز، در كليۀ آزمون های 

مرحله ای و جامع، به  طور يكجا ثبت نام نمايند.
الزم به  ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به صورت تلفيقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شايان ذكر است كه دانش آموزان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
آزمون  نوبت   2  + مرحله ای  آزمون  نوبت  آزمون )3  نوبت   5 در  يكجا  ثبت نام 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 100/000 ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون حدوداً 320/000 ريال و 1/600/000 مجموعاً ريال است.

از سوی  انتخاب نوبت های آزمون  از  الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون های آزمايشی سنجِش 
يازدهم در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و 
 www.sanjeshserv.ir :مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني 

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و كد پی گيری دريافت نمايند.

نكته مهم:
ثبت نام  اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  كارت  اينترنتی  خريد  كه  است  ذكر  به  الزم 
نهايی دانش آموز نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لينك ثبت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهايی و 

شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 42966-
021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 

عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طريق مدارس:
دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت ثبت نام به  صورت يكجا از دانش آموزان 
دبيرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقيق  مطالعه  از  بعد  عمل آورند  به  ثبت نام  خود 
ساعات:  مي توانند در  سؤال،  هرگونه  داشتن  صورت  همكار، در  آموزشی  مراكز  و 
تلفن هاي: 88844791  الی 16:00 با شماره  صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 

الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع، نيز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصيه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی: به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور  سراسر  داوطلبان  كليه  برای   ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزی شركت به نشانی: تهران، 
پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادكی، روبروی كالنتری 
سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری 

است.
راهنمای نحوه ثبت نام اينترنتی 

مراحل ثبت نام:
از  )پرداخت  عبور  رمز  و  پرونده  شماره  دريافت  و  ثبت نام  مبلغ  اول: پرداخت  گام 

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به  صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه  شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 
 شركت تعاوني خدمات آموزشي
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