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26 تا 28 فرردين 98:
مهلت مجدد ثبت نام 

آزمون كارشناسي ارشد پزشکی
مهلت ثبت نام در آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته 
رشته های گروه پزشكی سال 98 پايان يافت و مهلت 
مجدد برای ثبت نام در فروردين ماه 98 آغاز می شود. 
ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 
ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۹۸ برای پذیرش 
دانشجو در دوره های روزانه )عادی رایگان(، شهریه  پرداز 
مرکز  سایت  طریق  از  مجازی  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اسفند  تا ۱۰  بهمن ۹۷  از ۳۰  سنجش آموزش پزشکی 

۹۷ انجام شد.
آموزش  سنجش  مرکز  ثبت نام،  مهلت  پایان  به  توجه  با 
پزشکی، فرصت مجدد و امکان ویرایش را برای جا ماندگان 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۸ 

اعالم کرد.
داوطلبانی که موفق به ثبت نام در این آزمون نشده یا هزینه 
ثبت نام را پرداخت کرده، ولی ثبت نام نکرده اند و همچنین 
افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطالعات و مدارک خود 
دارند، می توانند از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ فروردین ۹۸ نسبت به 

ثبت نام یا ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند.
دوره  ورودی  آزمون  در  نفر  هزار   ۵۱ از  بیش  تاکنون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۹۸ 

ثبت نام کرده اند.
گفتني است که ظرفیت پذیرش اولیه در آزمون ورودی 
پزشکی  گروه  رشته های  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  دوره 
سال ۹۸، ۴ هزار و ۷۰۷ نفر است که از این تعداد ۳ هزار 
نفر به دوره های عادی رایگان و یک هزار و ۷۰۷ نفر به 

دوره های شهریه  پرداز اختصاص دارد.
الزم به یادآوري است که آزمون کارشناسی ارشد رشته های 
گروه علوم پزشکی سال ۹۸ همه رشته ها در نوبت های صبح 
و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ در 
شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایالم، بوشهر، 
بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، 
زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، 
کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان، یاسوج و 

یزد برگزار می شود.
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام هادي )ع( فرمودند:
قرار  دیگران  اختیار  در  خوبي  به  را  نعمت ها 
را  نعمت ها  آنها،  از  شکرگزاري  با  و  دهید 

افزایش دهید. 

و  زنده اند،  چه  گر  مرده اند؛  مال ها  گنجوراِن 
دانشمندان، چندان که روزگار پاید، پاینده اند؛ 
در  نشانه هاشان  و  است  ناپدیدار  تن هاشان 

دل ها آشکار. 

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
هر مؤمني که محافظت بر نمازش نماید، و آن 
غافل  انسان هاي  از  آورد،  به جا  را در وقتش 

شمرده نمي شود.

سوم رجب 
سالروزشهادت 
 حضرت امام 

علی النقی الهادی 
)علیه السالم(برتمام 

مسلمانان  تسلیت باد 

شرکت   و  ثبت نام   متقاضي   داوطلبان  تمام  ۱ـ 
در  پذیرش  براي    ۹۸ سال  سراسري   آزمون   در 
دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   آزمون  با  رشته هاي 
)شبانه (، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان 
دانشگاه   عالي،  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها 
و  غیرانتفاعي   عالي   آموزش   مؤسسات   پیام  نور، 
همچنین متقاضیان تحصیل در رشته هاي با آزمون 
شده  تعیین  مهلت  در  که  اسالمي  آزاد   دانشگاه 
)از تاریخ ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ماه جاري( موفق به 
دریافت کد سوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل 
یاد  آزمون  در  ثبت نام  به  نسبت  نتوانسته اند  دیگر 
که  مجددي  مهلت  در  مي توانند  کنند،  اقدام  شده 
براي ثبت نام  در آزمون  مذکور )از روز یکشنبه ۱۹ تا 
روز چهارشنبه ۲۲  اسفند ماه جاري( در نظرگرفته 
اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  منحصراً  است،  شده 
 www.sanjesh.org :سازمان سنجش به نشاني

اقدام کنند.
جمع آوري  سامانه  به  مراجعه  با  باید  داوطلبان  ۲ـ 
اطالعات و سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري 
 ) http://dipcode.medu.ir( دانشگاه ها  به  ورود 
براي دریافت کدهاي سوابق تحصیلي خود اقدام کنند.

دانش آموزان  تحصیلي  سوابق  کد  دریافت  براي  ۳ـ 
باید  داوطلبان   )۶-۳-۳( جدید  نظام  دوازدهم   پایه 
به  مراجعه  با  اعالم مدارس محل تحصیل  اساس  بر 
سامانه فوق، کد سوابق تحصیلي خود را دریافت کرده 
در  تحصیلي  سوابق  کد  درج  با  ثبت نام  هنگام  در  و 
پایگاه اطالع رساني این سازمان اطالعات فردي خود 

را مشاهده کنند.
سال هاي  پیش دانشگاهي  مدرک  دارندگان   -۴
اطالعات  جمع آوري  سامانه  به  باید   ۹۷ تا   ۹۱
سراسري  آزمون  داوطلبان  تحصیلي  سوابق  و 

دانش آموزان  و  کنند  مراجعه  دانشگاه ها  به  ورود 
پیش دانشگاهي سال جاري، که تا تاریخ ۳۱ شهریور 
براي  باید  مي شوند،  فارغ التحصیل   ۹۸ سال  ماه 
اطالعیه  به  مورد،  دراین  اقدام  چگونگي  از  اطالع 
پرینت کارت شرکت در آزمون سراسري، که تاریخ 
منتشر  سنجش  سازمان  سوي  از   ۹۸ ماه  تیر   ۳

مي شود، مراجعه کنند. 
مشمول  که  داوطلباني  است  یادآوري  به  الزم  ـ   ۵
سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي )هر دو مورد( 
هستند، باید از سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق 
تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها، 
که در بند ۲ درج شد، دو کد سوابق تحصیلي دریافت 

کنند.
۶- ضمناً داوطلباني که قادر به مشاهده و دریافت 
کد سوابق تحصیلي نیستند یا تناقضي در خصوص 
اطالعات  در  شده  درج  فردي  مشخصات  و  نمرات 
الزم  نموده اند،  مشاهده  خود  پرورش  و  آموزش 
و  اطالعات  جمع آوري  سامانه  طریق  از  که  است 
سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به 
در  الکترونیکي  به صورت  را  مورد خود  دانشگاه ها، 
مجدد(  ثبت نام  شروع  تا  )حداکثر  شده  یاد  سایت 
مشکلي  مجدد،  ثبت نام  زمان  در  تا  کنند  اعالم 

نداشته باشند.
۷- با عنایت به اینکه اطالعات ثبت نامي داوطلباني که 
در مهلت مقرر در آزمون سراسري ۹۸ ثبت نام نکرده اند، 
از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ اسفند ماه روي پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش قرار خواهد گرفت، لذا این داوطلبان 
نیز مي توانند با مشاهده و بررسي اطالعات ثبت نامي 
خود، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطالعاتشان 

اقدام کنند.
موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )4(
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اعالم جزئيات ثبت نام دريافت تسهيالت 
قرض الحسنه دانشجويان دانشگاه آزاد

معــاون توســعه مديريــت و منابع دانشــگاه آزاد 
ــک  ــهيالت بان ــای تس ــات اعط ــالمی، جزئي اس
ــنه  ــک قرض الحس ــالت و بان ــنه رس قرض الحس

مهــر ايــران بــه دانشــجويان را ابــالغ كــرد.

ــت و  ــعه مدیری ــاون توس ــد مشــکینی، مع ــر مجی دکت
ــی  ــتورالعمل اجرای ــع دانشــگاه آزاد اســالمی، دس مناب
اعطــای تســهیالت بانــک قرض الحســنه رســالت و 
ــجویان را  ــه دانش ــران ب ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس بان
بــه رؤســای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان ها، رؤســای 
واحدهــا، مراکــز آموزشــی و معاونــت آمــوزش عمومــی 

ــرد. ــالغ ک ــی )ســما( اب و مهارت

ــام  ــق ثبت ن ــی از طری ــنه بانک ــهیالت قرض الحس تس
در ســامانه: sajed.iau.ir از ســوي دانشــجویان و 
ــه حســاب  ــی ب ــس از طــی تشــریفات اداری و قانون پ
ــجویان  ــود و دانش ــور می ش ــجویان منظ ــهریه دانش ش
دریافــت  تــا  را  اجرایــی  رونــد  کلیــه  می تواننــد 
تســهیالت از طریــق ســامانه مذکــور پی گیــری و 

ــد. ــاهده کنن مش

کــه  اســت  شــده  تأکیــد  دســتورالعمل  ایــن  در 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی بایــد از تاریــخ 
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ لغایــت ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ بــراي ثبت نــام 
  https://sajed.iau.ir:در ســامانه ســاجد به نشــانی 
بخــش صنــدوق رفــاه دانشــجویان اقــدام کننــد. ضمنــاً 
تمــام مراحــل تکمیــل پرونــده، افتتــاح حســاب و ارائــه 
ــد  ــجوی واج ــوي دانش ــد از س ــه بای ــن مربوط تضمی

شــرایط انجــام شــود.

براســاس ایــن دســتورالعمل، بــراي اعطــای تســهیالت 
بانــک قرض الحســنه رســالت، نیــاز بــه مراجعــه 
حضــوری در شــعبه هاي ایــن بانــک نیســت و مراحــل 
پرونــده در محــل واحدهــای  و تکمیــل  تشــکیل 
مســؤوالن  ســوي  از  کشــور،  سراســر  دانشــگاهی 

صنــدوق رفــاه دانشــجویان واحدهــا، راهنمایــان و 
نماینــدگان کانــون انجــام می شــود.

بانــک  تســهیالت  اعطــای  بــرای  همچنیــن 
قرض الحســنه مهــر ایــران، دانشــجویان می تواننــد 
بــه نزدیک تریــن شــعبه بانکــی مربــوط در محــل 
ــکیل و  ــور تش ــه منظ ــود ب ــل خ ــا تحصی ــی ی زندگ

تکمیــل پرونــده مراجعــه کننــد.

ــده اســت  ــن دســتورالعمل آم در قســمتی دیگــر از ای
کــه بانک هــای عامــل مذکــور، مبلــغ تســهیالت را بــه 
حســاب تعییــن شــده بنــام صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
ــق  ــپس مطاب ــد و س ــز می کنن ــزی واری ــازمان مرک س
ــه حســاب  ــزی ب ــغ واری ــام دانشــجویان، مبال ــا ثبت ن ب
درآمــدی واحدهــا و مراکــز آموزشــی دانشــگاه انتقــال 

داده می شــود.

ــت و  ــرف اس ــوان مع ــه عن ــاً ب ــگاه صرف ــاً دانش ضمن
ــه بازپرداخــت اقســاط  ــه تعهــدی نســبت ب ــچ گون هی

ــدارد. ــجویان ن ــی دانش ــهیالتی دریافت تس
ــالمی،  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــجویانی کــه پــس از دریافــت تســهیالت، در واحد 
ــداوم  ــان ت ــی ایش ــوند و مهمان ــان می ش ــر مهم دیگ
می یابــد یــا دانشــجویانی کــه براســاس ضوابــط و 
ــزان  ــد، می ــال می یابن ــر انتق ــد دیگ ــه واح ــررات ب مق
ــهیالت، از  ــن تس ــوص ای ــان در خص ــتانکاری ایش بس
ســوي واحدهــای مبــدأ بــه حســاب واحدهــای مقصــد 

واریــز می شــود. 

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اعالم كرد:
دريافت وام دانشجويی تسهيل می شود

صنــدوق رفــاه دانشــجويان وزارت علــوم اعالم 
كــرد: از تــرم آينــده، بــرای دريافت تســهيالت 
ــد  ــند تعه ــوی، س ــاد عل ــجويی از بني وام دانش
ــوق  ــر از حق ــی كس ــن گواه ــری جايگزي محض

می شــود.
ــوم اعــالم کــرد:  ــاه دانشــجویان وزارت عل صنــدوق رف
ــدی  ــور و بهره من ــام ام ــهیل در انج ــور تس ــه منظ ب
حداکثــری دانشــجویان متقاضــی از تســهیالت وام 

دانشــجویی بنیــاد علــوی، ســند تعهــد محضــری 
ــود. ــی ش ــوق م ــر از حق ــی کس ــن گواه جایگزی

همچنیــن آن دســته از دانشــجویانی کــه قبــاًل گواهــی 
کســر از حقــوق وام دریافــت کرده انــد و گواهــی 
مذکــور مــورد تأییــد بنیــاد علــوی بــوده اســت، بــرای 
ــند  ــه س ــه ارائ ــازی ب ــد نی ــهیالت جدی ــت تس دریاف

ــد. ــری ندارن ــد محض تعه

رئيس صندوق رفاه دانشجويان: 
غذا و اجاره بهاء خوابگاه های 

دانشجويی گران نمی شود

رئيــس صنــدوق رفــاه دانشــجويان وزارت علوم 
ــش  ــرای افزاي ــه ای ب ــاًل برنام ــرد: فع ــالم ك اع
قيمــت غــذا و اجــاره بهــاء خوابگاه هــای 

ــم. ــجويی نداري دانش
مهنــدس ذوالفقــار یــزدان مهــر، در ارتبــاط بــا افزایــش 
بهــاء خوابگاه هــای  اجــاره  و  غــذا  ژتــون  قیمــت 
دانشــجویی بــه دلیــل تــورم موجــود در جامعــه، گفــت: 
ــجویان،  ــاه دانش ــدوق رف ــاء صن ــأت امن ــه هی در جلس
ــان دانشــجویی  ــه و معاون ــران منطق اســتعالمی از دبی

ــد. ــل آم ــه عم ــگاه ها ب دانش
ــرای  ــل پیــش بینــی ب ــورم قاب ــزود: همچنیــن ت وی اف
ــد  ــا تأکی ــن، ب ــد؛ بنابرای ــبه ش ــز محاس ــد نی ــال بع س
هیــأت امنــا صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم و 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، فعــاًل برنامــه ای برای 
افزایــش قیمــت نداریــم تــا اینکــه ســال آینده متناســب 

ــم. ــری کنی ــوص تصمیم گی ــن خص ــرایط در ای ــا ش ب
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم یــادآور 
شــد: در مجمــوع می تــوان گفــت فعــاًل برنامــه ای بــرای 

افزایــش قیمــت غــذا و خوابــگاه دانشــجویی نداریــم.
ــرده  ــالم ک ــگاه ها اع ــای دانش ــی از رؤس ــراً برخ اخی
بودنــد کــه بــه دلیــل تــورم موجــود در کشــور، 
افزایــش  دانشــگاه ها  در  غــذا  طبــخ  هزینه هــای 
غــذای  کیفیــت  کــه  داریــم  ســعی  امــا  یافتــه، 
دانشــجویی کاهــش نداشــته باشــد؛ بنابرایــن، در طبــخ 
غــذای دانشــجویی از مــواد اولیــه و مرغــوب اســتفاده 

. می شــود
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اگر می خواهيم موفق شويم:

داستـان نسـازيم !
آیا می دانید که اکثر ما، بیش از آنکه در دنیای واقعی زندگی کنیم، در داستان هایمان 
زندگی می کنیم؟ آیا می دانید که برخوردها و روابط اجتماعی مان بر اساس داستان هایی 
است که در ذهن می سازیم؟ و آیا می دانید که یک دلیل مهم عدم موفقیت ما، باور کردن 

این داستان ها و عمل کردن بر اساس آنهاست؟ 
بیایید یک مثال بزنیم: نسرین دانش آموز سال دوازدهم در رشتة تجربی است. او سال هاست 
که امید قبول شدن در رشتة دامپزشکی را در دل دارد و امسال نیز با همین امید، سال 
تحصیلی خود را آغاز کرد؛ اما چندی پیش، وقتی با دبیر زیست شناسی خود دربارۀ امید 
و انتظارش صحبت کرد، دبیر زیست شناسی اش با تعجب گفت : » رشتة دامپزشکی؟!« 
نسرین با اطمینان گفت: »بله، خانم! دامپزشکی. شما در این باره نظری دارید؟« دبیر 

زیست شناسی گفت: »نه !« و بعد به سرعت سراغ ادامة کار کالس رفت.
درست از همان لحظه دنیای نسرین دگرگون شد و آرزویی که او سال ها برایش جنگیده 
و تالش کرده بود، در عرض چند ثانیه محو گرید و نابود شد. نسرین پیش خودش گفت: 
چرا دبیرمان تعجب کرد؟ یعنی به نظر او من به درد رشتة دامپزشکی نمی خورم؟! نکند با 
توجه به نمره هایم فهمیده است که در این رشته پذیرفته نمی شوم و فقط در یک خیال 
واهی غرق هستم؟ حتماً او که تجربة سال ها تدریس و کار با کنکوری ها را دارد، در من توان 
علمی و تیز هوشی الزم را برای موفقیت در این رشته نمی بیند. راستی نکند که می خواهد 
رتبة رقبای فرزندش کمتر شود و دارد مرا از قصد نا امید می کند؛ آخر چندی پیش گفته 
بود که پسرش امسال قرار است در کنکور گروه آزمایشي علوم تجربی شرکت کند. شاید 
هم، بر خالف تصور من، رشتة دامپزشکی ارزش ادامة تحصیل ندارد و من بی خود به این 
رشته دل بسته ام؟ اصاًل بهتر نیست که امسال را بی خیال بشوم و سال بعد برای رشته های 
گروه آزمایشي هنر درس بخوانم؟ چندی پیش دبیر ادبیات می گفت که تو برای رشتة 

بازیگری جان می دهی!
این افکار و ده ها فکر دیگر در ذهن نسرین نقش بست تا اراده اش را سست و او را از هدفش 
دور کند؛ این در حالی است که تمام آنچه نسرین فکر کرد، تنها ساخته و پرداختة ذهن 
او بود؛ افکاری که گاه آن چنان در ذهنمان به آنها شاخ و برگ می دهیم و با آنها زندگی 
می کنیم که تصور می کنیم واقعی است و اصاًل واقعیت چیزی جز آن چه ما فکر می کنیم 

نیست! 
در مثال باال، واقعیت جز این نبود که معلم از نسرین پرسید: آیا هدفش تحصیل در رشتة 
دامپزشکی است؟ و ما بقی آنچه خواندیم در ذهن نسرین گذشت؛ حتی اینکه معلم از 

هدف نسرین تعجب کرد نیز شاید واقعیت نداشته باشد و صرفاً تصور نسرین بوده است. 
یک مثال دیگر شاید مسأله را برای شما روشن تر بکند: اوایل آّبان بود که احمد به محسن 
گفت با قواعد عربی مشکل دارد، اما در امتحانات پایان ترم اول،  احمد نمره ای خوب و 
باالتر از محسن در درس عربی کسب کرد. از همان موقع، محسن نسبت به احمد دل 

چرکین شد و او را دوستی ریاکار دانست که صادق نیست؛ زیرا اگر صداقت داشت، به دروغ 
نمی گفت که در درس عربی مشکل دارد و در نهایت نمرۀ خوب کسب نمی کرد! محسن با 
خود گفت: اصاًل احمد عادت دارد که خود را مظلوم جلوه دهد تا ترحم دیگران را برانگیزد، 
و بعد خودش چهار نعل می تازد. شاید هم  معلم در تصحیح ورقة احمد، با گشاده دستی 
رفتار کرده است؛ چون احمد همیشه در کالس نقش شیرین عسل را بازی می کند و به 
قول خودش به معلم ها احترام می گذارد. تازه شاید سؤال ها را هم داشته یا الاقل جواب 

بعضی از سؤال ها را می دانسته یا اینکه سر جلسة آزمون تقلب کرده است! 
محسن بر اساس همین افکار، از همان روزی که نمرات عربی را اعالم کردند، از احمد، 
فاصله گرفته است و هیچ خوش ندارد که در کالس یا زنگ های تفریح، با احمد گفت و 
گویی داشته باشد و در جمع دوستان نیز چند بار احمد را حسابی ضایع کرده است و 

برایش دست گرفته اند. 
واقعیت امر این است که محسن هیچ وقت از احمد، دلیل موفقیتش را در آزمون ترم اول 
نپرسیده و فقط بر اساس حدس و گمان های خودش با وی رفتار کرده است. او خود را در 
رفتارهایش محق و آن را نتیجة دورویی و ریاکاری احمد می داند؛ در حالی که امکان دارد 
احمد از آبان ماه به بعد، وقت بیشتری را برای مطالعة عربی اختصاص داده و از کتاب های 
کمک آموزشی یا معلم خصوصی برای پیشرفت در این درس استفاده کرده باشد. شاید 
هم احمد اصاًل ضعف چندانی در عربی نداشته و روزی که به محسن گفته در قواعد عربی 

مشکل دارد، تحت تأثیر یک حس بد قرار داشته است.

چه بايد كرد؟ 
با کمی دقت در رفتار و گفتارمان، متوجه می شویم که بسیاری از اوقات، تحت تأثیر 
داستان هایی که می سازیم، با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و در کل، مسیر زندگی خود 
را پی ریزی می کنیم؛ در نتیجه، به جای آنکه اوقات زندگی مان صرف پیشرفت و رشد 
علمی، اجتماعی و فرهنگی شود، صرف اندوه خوردن، حسرت کشیدن، دلگیری، خشم و 

عصبانیت  و یأس  و ناامیدی می شود. 
چه بسیار  مواقعی که به خاطر حرف یک معلم یا یک دوست، از درسی متنفر شده و 
مطالعة آن را رها کرده ایم؛ چون در ذهن ما سخن آن فرد، پر و بال پیدا کرده  و راست و 

دروغ در هم تنیده و تبدیل به هیوالیی شده است که مانع از درس خواندن ما می شود!
نکته مهم این است که ذهن ما عادت به داستان سازی دارد و نمی توان این عادت را 
حذف کرد؛ اما هر وقت ذهن ما سراغ داستان سازی رفت، باید به آن توجه داشت و غرق 
داستان سازی نشد؛ به عبارت دیگر، نباید بر اساس داستان هایی که ذهنمان می سازد، رفتار 
کنیم؛ بلکه باید بپذیریم که آنچه هست، چیزی جز یک داستان نیست و واقعیت ندارد و 

نباید اساس زندگی ما قرار گیرد.  
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پیرو اطالعیه هاي مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ و ۹۷/۱۲/۰۲ بدین وسیله  به  اطالع  کلیه داوطلبان 
متقاضي  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  سال ۱۳۹۸ براي  پذیرش در رشته هاي 
پردیس  مجازي،  نیمه حضوري،  )شبانه (،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   آزمون  با 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام  نور، مؤسسات  آموزش  
عالي  غیرانتفاعي  و همچنین متقاضیان تحصیل در رشته هاي با آزمون دانشگاه آزاد 
اسالمي که در مهلت تعیین شده )از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۴ لغایت ۹۷/۱۲/۰۶( موفق به 
دریافت کد سوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت به ثبت نام 
آزمون   در  ثبت نام   براي  مجدد  مهلت  که  مي رساند  نمایند،  اقدام  مذکور  آزمون  در 
مذکور، از روز يكشنبه مورخ 97/12/19 تا روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 در 
نظرگرفته شده است که داوطلبان مي توانند منحصراً از طریق پایگاه اطالع رساني این 

سازمان دراین خصوص اقدام نمایند.
ضمنًا الزم است كه داوطلبان نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند:

۱- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري 
کدهاي  دریافت  براي   http://dipcode.medu.ir نشاني:  به  دانشگاه ها  به  ورود 

سوابق تحصیلي ذیل:
۱-۱- کد سوابق تحصیلي دانش آموزان پایه دوازدهم نظام جدید )۶-۳-۳(.

تبصره: این دسته از داوطلبان قباًل باید طبق اعالم مدارس محل تحصیل با مراجعه 
به سامانه فوق، کد سوابق تحصیلي خود را دریافت نموده و در زمان ثبت نام با درج کد 
سوابق تحصیلي در پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات فردي خود را مشاهده 

 نمایند.
عنوان  با   ۱۳۹۷ سال  تا   ۱۳۸۴ سال  دیپلمه هاي  براي  تحصیلي  سوابق  کد   -۱-۲
و  علوم  و  انساني  علوم  و  ادبیات  تجربي،  علوم  فیزیک،  ریاضي  تحصیلي  رشته هاي 

معارف اسالمي. 

ریاضي  پیش دانشگاهي  مدرک  داراي  داوطلبان  براي  تحصیلي  سوابق  کد   -۱-۳
فیزیک، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک 

دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرک پیش دانشگاهي سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ باید طبق بند ۱ 
فوق اقدام نموده و دانش آموزان پیش دانشگاهي سال جاري، که تا تاریخ ۳۱ شهریور 
به  اقدام،  نحوه  از  اطالع  براي  که  است  الزم  مي شوند،  فارغ التحصیل   ۹۸ سال  ماه 

اطالعیه پرینت کارت شرکت در آزمون تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ مراجعه نمایند. 
تذکر مهم: داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي )هر دو 
تحصیلي  دو کد سوابق  فوق،  از سامانه  باید  که  باشند  داشته  توجه  مورد( هستند، 

دریافت نمایند.
۲- داوطلباني که قادر به مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلي نیستند یا تناقضي در 
خصوص نمرات و مشخصات فردي مندرج در اطالعات آموزش و پرورش خود مشاهده 
نموده اند، ضروري است که از طریق سامانه:  http://dipcode.medu.ir مورد خود 
را به صورت الکترونیکي در سایت مذکور حداکثر تا شروع ثبت نام مجدد اعالم نمایند 

تا در زمان ثبت نام مجدد، مشکلي نداشته باشند.
۳- با توجه به اینکه اطالعات ثبت نامي داوطلباني که در مهلت مقرر در این آزمون 
اطالع رساني  پایگاه  روي  لغایت ۹۷/۱۲/۲۲  تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹  از  اند،  نموده  ثبت نام 
این سازمان قرار خواهد گرفت، لذا این داوطلبان نیز مي توانند با مشاهده و کنترل 

اطالعات ثبت نامي خود، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org یا با شماره  تلفن هاي :42163 

)کد ۰۲۱( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

اعالم زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي 

شركت در آزمون  سراسري  سال  1398 دانشگاه ها و 

مؤسسات  آموزش  عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي 

داوطلبــان گرامــی بــراي پي گیــري هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتایــج مربــوط بــه 
رشــته هاي دانشــگاه آزاد اســالمي مي تواننــد بــه روش هــاي ذیــل اقــدام نماینــد:

۱- طــرح  ســؤال بــه صورت اینترنتــي با مراجعه به بخش »پاســخگویي به ســؤاالت« 
 منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمي بــه نشــاني :

www. azmoon.org 
۲- تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــا شــماره: ۴۷۴۳ - ۰۲۱.
 ۳- مراجعــه حضــوري بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 
آزاد اســالمي بــه نشــاني: تهــران، انتهــاي اتوبــان شــهید ســتاري )شــمال(، ســازمان 

مرکزي 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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از ابتدای سال ۱۳۹۸ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، ۴ نوبت آزمون 
آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد 

و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:
كارت ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از روز سه شنبه قبل از هر 
از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی:  آزمون منحصراً 
www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی 

فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون ها در بعد از ظهر همان روز برگزاری هر آزمون از 
طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 
آزمایشی  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً 
براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور عمل خواهد شد. 
همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی همانند آزمون سراسری و براساس 
برابر نمره آزمون اختصاصی   نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه 

)با توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
جدول شهريه آزمون ها )مبالغ به ريال(:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 

را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمایند.
است  بهتر  پلکانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  که  است  ذکر  شایان 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  از تخفیف  آزمایشی سنجِش پیش،  تعداد آزمون های  از 
از نظر هزینه پرداختی،  بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت نام یکجا در ۴ نوبت آزمون جامع است که در این صورت، با احتساب تخفیف 
ویژه ۶۰/۰۰۰ ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً ۳۸۵/۰۰۰ ریال و ۱/۵۴۰/۰۰۰ 

مجموعاً ریال است.
الزم به یادآوري است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید. 

نحوة ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در این آزمون ها در سراسرکشور مي توانند 
با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات 
 www.sanjeshserv.ir :آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني 

نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و کد رهگیري را دریافت نمایند.
ثبت نام  نشان دهنده  ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  که خرید  است  ذکر  به  الزم 
نهایی داوطلب نیست و الزم است که وي بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره 
پرونده و شماره رمز( به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره 

پرونده و کد پی گیری ۱۶ رقمی را دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر 
گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۰۲۱-۴۲۹۶۶ 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و عصر 

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال مي توانند در ساعات: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰ 

با شماره تلفن هاي: ۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در این 
مرحله انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در 

شهریه پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نــام بــــرای کلیـــه داوطلبــــان سراسر کشور، از طریق 
سایت اینتـــرنتی به نشانی:  www.sanjeshserv.ir انجام می گردد. همچنین 
داوطلبان و مراكز آموزشی متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در 
با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی  صورت تمایل، 
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان 
روبروی کالنتری ۱۰۵ سنایی، پالک ۳۰،  نژادکی،  میرزای شیرازی، خیابان شهید 
تلفن: ۸۸۳۲۱۴۵۵ نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی امکان پذیر است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱۶ رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی:

آزمون هاي آزمايشي سنجِش پيش 
»ويژة فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ۱۳۹۸ مي رساند که ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در آزمون 
مذکور، از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان از تاريخ 1398/02/10 آغاز مي شود و در تاريخ 1398/02/16 پايان مي پذيرد. عناوین رشته هاي امتحاني پذیرش 
با آزمون و رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )با معدل کل کارداني( در آزمون فوق، به شرح جدول ذیل است و الزم به توضیح است که آزمون 

رشته هایي که پذیرش آنها »با آزمون« صورت مي گیرد، در روز جمعه مورخ 1398/5/11 برگزار خواهد شد.

طبق جدول فوق، در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ۱۳۹۸ پذيرش دانشجو در 16 رشته امتحاني از طريق برگزاري آزمون و در 50 رشته تحصيلي 
صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي )با معدل كل دوره كارداني و بدون آزمون( صورت مي پذیرد.  

ضمناً دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي، که حاوي اطالعات و شرایط و ضوابط پذیرش در دروه هاي مذکور است، هم زمان با شروع ثبت نام، در پایگاه 
اطالع رساني این سازمان در دسترس خواهد بود.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاريخ ثبت نام و برگزاري
 آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398
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زمانی که بحث درس معارف اسالمي برای کنکور پیش می آید ، واکنش های متفاوتی 
در میان داوطلبان وجود دارد. عد ه ای احساس می کنند  که فقط سه کتاب خواند نی 
پیِش رو د ارند  که با حفظ کرد ن مفاهیم این کتاب ها، آن هم د ر ایام نزد یک به کنکور، 
می توانند  بر این آزمون فائق آیند . این تصور، اشتباه بزرگی در مسیر آمادگی براي 

کنکور است.
د سته  د یگر، حتی این درس را ساده تر از گروه اول تلقی کرده و تصور می کنند که 
با خرید چند کتاب تست و مطالعه و زدن همین تست ها می توانند درصد خوبی در 
این درس کسب کنند؛ بد ون آنکه بد انند  د ر درس معارف اسالمي و آزمون سراسری 
مربوط به آن، کدام مباحث نقش اصلی را ایفا می کنند؛ اما گروه  سوم، افراد ی هستند  
که با آگاهی از اهمیت این درس، جایگاه مهمی را در برنامه ریزی خود برای این درس 

در نظر می گیرند و به صورت جدی به مطالعه آن می پردازند. 
برای اینکه شما عزیزان به اهمیت این درس بیشتر پی ببرید، باید اشاره کنیم که در 
چند  سال گذشته، د ستیابی به د ر صد  کامل )۱۰۰ درصد( در درس معارف اسالمي، 
کاری تقریباً سخت بود ه است؛ عالوه  بر این، د یگر در آزمون سراسري، مجموعه اي از 
سؤاالت کلیشه ای و حفظی محض از این درس طرح نمی شود؛ بلکه سؤاالت پیچیده 
آن،  به  پاسخگویی  برای  که  این درس طرح می گردد  در  روایات  و  آیات  به  مربوط 
 داوطلب باید به مفاهیم کتاب حتماً تسلّط کامل داشته باشد؛ عالوه بر این، ضریب ۳ 
به  خوبی  به  شود،  مطالعه  باید  که  مباحثی  توجه  قابل  حجم  کنار  در  درس،  این 

داوطلبان گوشزد می کند که درس دین و زندگی را برای کنکور جدی بگیرند.

چگونه مطالعه كنيم؟
د ین و زند گی از د روسی است که نیازمند  مطالعه  پیوسته و مستمر است؛ پس برای 
شروع، از همین االن، زمانی را در برنامه درسی خود قرار دهید؛ البته همان گونه که 
برنامه هفتگی و کتاب  این درس در  همیشه اشاره می کنیم، میزان ساعات مطالعه 
مورد مطالعه، به میزان اطالعات و آمادگی شما در این درس بستگي دارد. به خاطر 
باید  کتاب د رسی باشد . قبل از تسلّط به  داشته باشید که در ابتدا محور کار، حتماً 
مطالعه   هنگام  کنید . ضمناً  خود  د اری  تستی جد اً  بررسی  هر گونه  از  کتاب،  مفاهیم 
متن د رس، باید  سعی کنید که هر بند  یا پاراگراف یا مطالب مرتبط با آن را به صورت 
مجزا یا د اخل کروشه، د سته بند ی و خالصه نویسی کنید . اگر نکته یا لغت مهمی د ر 
اثنای آن کروشه یا پرانتز وجود  د اشته باشد،  با ماژیک های رنگی یا خط کشیدن زیر 
مطالب، آنها را مشخص کنید تا در مطالعه بعدی، مجبور نباشید که همه کتاب را 

مجدداً مطالعه نمایید. 
از داوطلبان  مانند دروس دیگر، خالصه نویسی در این درس نیز مهم است. برخی 
عزیز با عنوان خالصه نویسی اقد ام به نوشتن بیشتر مطالب می کنند . این رویه درست 
نیست. سعی کنید بعد از تسلّط بر درس، نکاتی را که واقعاً مهم است خالصه نویسی 
کنید. خالصه نویسی، به شرط عد م اتالف وقت، مخصوصاً برای زمان د وره کردن، امری 
بسیارمفید  است و به ما کمک می کند  که د ر زمان مرور و جمع بندی، راحت تر بتوانیم 

به اطالعات مهم د ست پید ا کنیم.

چه بخوانيم؟
 مطالعه و یادگیري مباحث مطرح شد ه د ر درس معارف اسالمي را مي توان در سه د سته 

تقسیم بندي کرد:
۱- احاطه بر مفهوم کلی و هد ف د رس به عالوه  تسلّط بر متن د رس؛

۲ـ فهم آیات با تسلّط کامل بر ترجمه ها و اهد اف آنها؛
۳ـ فهم هد ف روایات، متن آنها و همچنین ارتباط با د رس. 

برای احاطه به این مباحث، باید مطالب را به صورتی که اشاره خواهیم کرد، مطالعه 
کنید.

الف- متن درس
 برای به دست آوردن درصدی مناسب از درس دین و زندگی، حتماً باید خط به خط 
کتاب را جوری بخوانید که تمام کلمات کلیدی، سرتیترها و ... را از حفظ باشید و 
بتوانید کتاب را در ذهن داشته باشید )یک نوع حافظه تصویری(؛ مثاًل این سرتیتر 
است، این آیه است و بعد از آن چه جمالتی و چه کلماتی آمده است. هر د رسی، 
هد ف خاص برای خود  د ارد . تأکید می کنیم که شما داوطلب عزیز باید مطالعه را از 
روی کتاب درسی انجام دهید و نه از روی جزوه یا کتاب کمک درسی، و یا حداقل 
های  کتاب  یا  از جزوات  و سپس  کرده   پیدا  درسی  کتاب  روی  کافی  تسلّط  ابتدا 
کمک درسی بهره  بگیرید. برای مطالعه این درس، در مرحله اول، باید هر درس را 
به صورت   اجمالی مطالعه کرده و یک دید کلی نسبت به درس پیدا کنید. در مرحله  
دوم، از نکات اصلی درس در مورد آنچه خوانده اید، سؤال طرح کنید. در مرحله  سوم، 
قباًل در ذهنتان طرح شده  به سؤاالتی که  به خواندن دقیق متن درس پرداخته و 
بود، بپردازید، و در مرحله  چهارم، بین دانسته های خود ارتباط برقرار کنید و جزئیات 

مطالب را به خاطر بسپارید.

ب- آيات و روايات 
یکی از مباحث خیلی مهم در کنکور دین و زندگی، آیات، احادیث و روایات است 
که متن فارسی و متن عربی آن تقریباً بیش از شصت درصد سؤاالت کنکور را شامل 
می شود، و اگر کسی این قسمت را به صورت حرفه ای و دقیق مطالعه نکند، بیشترین 

نمره را از دست داده است. در خواندن آیات و روایات به این نکات توجه کنید:
۱- موضوع اصلی آیه را بدانید )سرتیتر اصلی درس یا پاراگراف اصلی یا فرعی(

۲- این آیه از زبان چه کسی یا چه کسانی است؟
۳- این آیه درباره چه کسی یا چه کسانی است؟

۴- این آیه خطاب به چه کسی یا چه کسانی است؟
۵- این آیه برای چه زمانی است؟ ) قیامت، برزخ، دنیا( و ظرف تحقق آیه کدام است؟

۶- کلمات کلیدی آیه کدام است؟
۷- این آیه با کدام آیه و حدیث و شعر دیگری ارتباط معنایی دارد؟

۸- حتماً پاراگراف باال یا پایین آیه را، که با آیه ارتباط دارد، مرور کنید.

چگونه درس معارف را 
برای كنکور امسال بخوانيم؟
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۹- آیه با چه کلماتی شروع شده و با چه کلماتی پایان یافته است؟
۱۰- دانستن ترجمه دقیق آیه.

حتماً توجه داشته باشید که آیاتی که در »اندیشه و تحقیق« آمده است هم خیلی 
اهمیت دارد؛ در صورتی که  بیشتر داوطلبان از آن غافل می شوند؛ پس کسانی که 
می خواهند درصد باالیی را در این درس بیاورند، باید این بخش را حتماً به صورت 

دقیق مطالعه کنند. 
برای یادگیری دقیق آیات، ابتد ا باید  آیه را با ترجمه  آن بخوانید  و بر آن تسلّط پید ا 
کنید . د ر مرحله  بعد  باید  مفهوم مرتبط با آن آیه را فر ا گیرید؛ به  طوری که بتوانید 
تشخیص دهید  که کلیت آیه یا هر  کد ام از اجزای آن، به چه نکته ای اشاره د ارند. 
از لحاظ رابطه  علّی و  یا  یا از جهت مفهوم  از آیات،  از مواقع د ر مجموعه اي  برخی 
معلولی میان خود  آنها نیز ارتباط وجود د ارد ، که باید به این موضوع نیز به خوبی 
دقت کنید. توجه به ارتباط آیات با متن کتاب یا تیتر با آن موضوع و ارتباط با آیات 
و روایات هم  مفهوم و حتی ارتباط با اشعار نیز قسمت بسیار مهم این د سته از نکات 

و سؤاالت است.
د ر روایات باید  متن آن  را خوب فرا گیرید؛ زیرا گاهی سؤاالتی به صورت جای خالی 
از متن روایات مطرح می شود . قد م د وم، فهم موضوع یا مفهوم مرتبط با آن روایات یا 
جمالت متن یا آیات هم  مفهوم با آن است. گاهی نیز اشعار حذف نشد ه مرتبط با آیات 

یا مفهومی خاص مورد  سؤال قرار می گیرند ، که تسلّط بر مفهوم آنها نیز الزم است.

ج- تست زدن
د ر د رس معارف اسالمي، خواند ن، تکرار و تسلّط بر مفاهیم، مهم ترین عامل موفقیت 
است و این د رس، مانند  د روس اختصاصی نیست که بخواهیم زمان زیاد ی را د ر آن 
صرف تست زنی کنیم. مهم آن است که د ر تنظیم زمان، حدود  هفتاد د رصد  وقتتان 
را معطوف به مطالعه و مرور کنید و سی د رصد  باقی ماند ه را به تست زدن اختصاص 
دهید؛ به عبارت دیگر، در درسی مانند »دین و زندگی«، خواندن دقیق و مرورهای 
پی در پی می تواند خیلی کارساز باشد و تست زدن در اولویت بعدی است. برای تست 
زدن، از تست های سال های قبل آزمون هاي سراسری استفاده کنید. در تست زدن 
تست  درست،  تست  غلط،  تست  نکنید.  فراموش  را  تست ها  کردن  نشان گذار  حتماً 
»نزده«، تستی که با شک زده اید و ... را با عالمت های خاص نشان دار کنید تا بتوانید 

در مطالعه های بعدی، آن تست های خاص و عالمت گذاری شده را مرور کنید.
    طراحان گاهی در تست، به جای آوردن دقیق کلمه کتاب، از کلمات مترادف آن 
استفاده می کنند. گویی می خواهند بفهمند که داوطلب فقط کلمات را حفظ کرده 
یا اینکه مفهوم آن کلمات را نیز فهمیده است؛ پس حتماً در هنگام مطالعه و بعد در 
زمان تست زنی به این نکته توجه داشته باشید. اطمینان داشته باشید که با تمرین و 
ممارست و مرور پی درپی و مستمر، کم کم می توان روش ایده آل مطالعه درس دین 
و زندگی و در نتیجه تسلّط کافی را برای دستیابی به درصدی مطلوب و مناسب، به 

دست آورد.

د ر د رس معارف اسالمي، خواند ن، تکرار و تسّلط بر مفاهيم، مهم ترين عامل موفقيت است و اين 
د رس، مانند  د روس اختصاصی نيست كه بخواهيم زمان زياد ی را د ر آن صرف تست زنی كنيم. مهم 

 آن است كه د ر تنظيم زمان، حدود  هفتاد د رصد  وقتتان را معطوف به مطالعه و مرور كنيد و
 سی د رصد  باقی ماند ه را به تست زدن اختصاص دهيد
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از ابتدای سال ۱۳۹۸ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، ۴ نوبت آزمون 
آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد 

و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:
كارت ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از روز سه شنبه قبل از هر 
از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی:  آزمون منحصراً 
www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی 

فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون ها در بعد از ظهر همان روز برگزاری هر آزمون از 
طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 
ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی بر 
آموزش کشور عمل خواهد شد.  اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش 
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 می شود.
جدول شهريه آزمون ها )مبالغ به ريال(:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 

را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آنها ثبت نام نمایند.
است  بهتر  پلکانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  که  است  ذکر  شایان 
ضمن  تا  نمایند  خریداری  را  آزمون ها  از  بیشتری  نوبت های  و  مراحل  تعداد  که 
برخورداری از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری 
نیز بهره مند شوند. بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر 
هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در ۴ نوبت آزمون آزمون جامع است که در این صورت، 
با احتساب تخفیف ویژه ۶۰/۰۰۰ ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً ۳۸۵/۰۰۰ 

ریال و ۱/۵۴۰/۰۰۰ مجموعاً ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

آزمايشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبان  اينترنتی:  پرداخت 
عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسرکشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی کارکنان سازمان  تعاونی خدمات  به سایت شرکت  و مراجعه  شبکه شتاب 
سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.
ثبت نام  نشان دهنده  ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  که خرید  است  ذکر  به  الزم 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی 

و شماره پرونده و کد پی گیری ۱۶ رقمی دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر 
گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۰۲۱-۴۲۹۶۶ 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و عصر 

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح۸:۳۰  الی ۱۲:۳۰و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰  

با شماره تلفن هاي: ۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در این 
مرحله انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در 

شهریه پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی 
به  شرکت  مرکزی  دفتر  و  است  پذیر  امکان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  کریم خان  پل  تهران،  نشانی: 
از  نام  ثبت  آماده  نیز   88321455 تلفن:   ،۳۰ پالک  سنایی،  کالنتری  روبروی 

مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 

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

طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱۶ رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی:

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم
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 پرده اول :
هر روز با هم جنگ و گريز دارند؛ هر روز دعوا، هر روز قهر، هر روز اظهار گله 
و ناراحتی. می گويند با هم تفاهم نداريم. می گويند زندگی مشترک برايمان 
جهنم است. می گويند به خاطر تو در زير يک سقف زندگی می كنيم، و من 
عذاب  احساس  از  شده ام  خسته  گريز.  و  جنگ  همه  اين  از  شده ام  خسته 
و عذاب  رنج  اين همه  والدينم  من،  به خاطر  فكر می كنم  اينكه  از  وجدان؛ 
را تحمل می كنند و در نهايت، اين احساسات منفی مانع از اين می شود كه 
باشم و درس بخوانم. هر وقت كه پای كتاب و  بتوانم تمركز الزم را داشته 
درس می نشينم، چهره غم زده و درهم والدينم جلوی چشمانم می آيد و گاه 
زمانی به خودم می آيم كه می بينم مدت هاست كه به يک صفحه كتاب خيره 

شده ام، اما هيچ چيز نخوانده ام.

پرده دوم : 
»تو به هيچ جا نمی رسی.« آن قدر اين جمله را از پدرم شنيده ام كه هر وقت 
و دست  منعكس می شود  در گوشم  ناخوداگاه  انجام دهم،  كاری  می خواهم 
پا چلفتی هستم  پايم سست می گردد. در نظر پدرم، من جوانی دست و  و 
كه هيچ كار مفيدی از دستم بر نمی آيد. ديگر خودم هم باورم شده است و 
نسبت به خودم و توانايی هايم بدبين شده ام؛ از سوی ديگر، از پدرم متنفر 
شده ام؛ از اينكه هيچ وقت لبخند و نگاه مهربان او را نديده ام دلگيرم و از 
اينكه گوشم با جمله های محبت آميز او آشنا نيست و فقط انرژی منفی به من 

می دهد عصبانی ام. 
آخر وقتی او می گويد: »من می دانم كه تو در كنكور موفق نمی شوی« چطور 
به  من،  به  فرد  نزديک ترين  وقتی  شوم؟  موفق  و  بخوانم  درس  می توانم 

برای پدر و مادرهايی 
كه دركمان نمی كنند
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توانايی های من شک دارد، چطور می توانم به خودم اطمينان داشته باشم؟
در حال حاضر، من و پدرم مثل دو بيگانه در يک خانه هستيم و تحمل ديدن 
هم را نداريم و سر كوچكترين مسأله بحثمان می شود. برای همين ترجيح 
می دهم كه كمتر او را ببينم، و وقتی وارد خانه می شود، به اتاقم می روم و در 

ذهنم، او و كارهايش را توبيخ می كنم. 
بسیاری از جوانان، مشکالتي از این قبیل دارند که اگر بخواهیم برایتان ذکر کنیم، 
مثنوي هفتاد من کاغذ مي شود؛ حتی برخی از جوانان، مشکالتی بسیار شدیدتر از 
آنچه ذکر شد دارند. درست هم این است که ما همیشه در خاطر داشته باشیم که 
افرادی با مشکالتی چند برابر ما هستند و ما بدترین وضعیت را نداریم. می خواهیم 
بگوییم که هر گاه به مشکالت و سختي هاي گذشته، حال و حتي آینده تان مي اندیشید 
و با آنها مواجه مي شوید، ذهن و فکرتان را معطوف افرادي کنید که در مقایسه با شما، 

وضعیت بدتري دارند. 
با  افراد  که  باشید  ولي مطمئن  نمی شناسید؛  را  نمونه هایي  که چنین  بگویید  شاید 
وضعیت بدتر از شما، که گاهي ممکن است قادر به شنیدن مشکالت آنها نباشید، 

فراوان هستند.
ارزش ها،  نعمت ها،  و  بنشینید  شد،  تحمل  غیرقابل  شما  براي  سختي ها  گاه  هر 
احساس  تا  بنویسید  کاغذ  روي  را  و حال خود  گذشته  موفقیت هاي  و  توانمندي ها 
یأس و ناامیدي بر شما غلبه نکند و غم و اندوه، شما را فرا نگیرد. نگویید که ظرفیتم 
در  است؛ پس  توانمند  مي کند،  گمان  آنچه  از  بیش  انسان  زیرا  است؛  تکمیل شده 
مقابل نامالیمات، هرگز احساس ضعف و سستي نکنید و غم ها و غصه هاي آینده را به 
مشکالت کنوني خود اضافه نکنید که نه تنها به حل آنها کمک نمي کند، بلکه اراده تان 

را ضعیف و کمتر مي سازد و توانتان را در مقابله با مشکالت کاهش مي دهد.
بهتر است در کاغذي دو ستون تعیین کنید: در یک ستون، موفقیت هاي گذشته، و 
بنویسید و هر روز آن را  با ذکر نمونه  را  توانمندي ها و نعمت ها ی خود  در دیگري 
مطالعه کنید و در روزهای بعد، اگر توانمندي یا موفقیتي دیگری را به خاطر آوردید 
یا به تازگی کسب کردید، آن موفقیت را به این لیست اضافه کرده و روزهاي بعد آن 

را به یاد آورید.
احساساتتان  بگذرانید،  تنهایی  به  را  زمانی  شدید،  عصبانی  والدینتان  از  وقت  هر 
و  آرامش  با  شدید،  آرام  که  وقتی  و  بکشید  عمیق  نفس  چند  کنید،  یادداشت  را 
به  وقتی  می خواهم.  معذرت  »پدر!  بگویید:  مثاًل  بزنید؛  حرف  والدینتان  با  مهربانی 
چون  می شوم؛  عصبانی  می گیرید،  نادیده  مرا  توانمندی های  و  نمی کنید  توجه  من 
فکر می کنم که هیچ ارزش و اهمیتی برایتان ندارم.« حواستان باشد که از کلمات 
غیرمحترمانه استفاده نکنید و، حتی اگر احساس می کنید که تقصیری به گردنتان 
نیست، عذرخواهی کنید و سعی کنید که با گذشت باشید. باز هم تأکید می کنیم که 
از داد زدن سر والدینتان و بد و بی راه گفتن به آنها خودداری کنید. انجام این کار، 

همه چیز را بدتر می کند.

در ضمن، بسیاری از جوانان، فقط از دریچه ذهن خودشان به این عدم تفاهم نگاه 
می کنند و هیچ وقت خود را جای والدینشان نمی گذارند. به راستی آیا همه اشتباهات 
از سوی آنهاست؟ آیا آنها متعصب و ناآشنا با نحوه برخورد با نوجوانان هستند و شما 
برخوردی صحیح و مؤدبانه دارید؟ آیا به موقع صحبت کردن و چگونه حرف زدن را 
با آنها بلدید و توجه دارید که گاه آنها با مشکالت و معضالت بزرگی روبرو می شوند 
و دلیل عدم توجه آنها، درگیری شدید ذهنی شان است و این گونه نیست که به شما 
بی اعتنا باشند یا برایتان ارزشی قائل نباشند؟ آیا شما محبت و عالقه خود را به آنها 
آنها  و  گیرید  قرار  محبتشان  باران  زیر  در  تنها  که  هستید  منتظر  یا  داده اید  نشان 
یکجانبه به شما عشق بورزند و انجام این کار را یک وظیفه برای آنها می دانید؟ کمی 
نیندازید و مطمئن  عادالنه تر قضاوت کنید و همه اشتباهات را به گردن والدینتان 
باشید که جوانه محبت به سرعت رشد می کند و نتیجه آن را به زودی در برخوردهای 

والدینتان خواهید دید. 
اما برویم سراغ درس خواندن و اینکه چگونه در محیطی که فردی یا افرادی انرژی 
منفی می دهند، می توان خوب درس خواند. دوستان عزیز! باید پذیرفت که زندگی ما 
افکار ماست؛ پس برای یک زندگی بهتر، باید افکار بهتری داشت؛ یعنی نباید اجازه 
بدهید که زندگی تان از بیرون شکل بگیرد. نباید اجازه بدهید که گردبادها شما را به 
هر سمتی که خواست، بکوبد و در نهایت شما را له کند. وقتی اراده و روحیه خود را به 
یک چشمه همیشگی، که همان »انرژی از درون خودتان« است، وصل کنید، همیشه 

اراده و روحیه ای سرسبز خواهید داشت و موفقیت از آن شما خواهد بود. 
و  خانگی  لوازم  کننده  متحول  و  گذار  بنیان  "ماتسوشیت"،  به  می توان  مثال،  برای 
کودکی  سنین  در  نرفت،  دانشگاه  به  گاه  هیچ  او  کرد.  اشاره  پاناسونیک،  الکتریکی 
پدرش را از دست داد و از نظر جسمی چنان ضعیف بود که تقریباً همه پیش بینی 
می کردند که او دیر یا زود، در اثر بیماری خواهد مرد. وي همیشه در حال سرفه کردن 
بود و علی رغم ضعف جسمانی شدید، چون برادر دیگرش در اثر بیماری فوت کرده 
بود، عماًل تأمین معاش و زندگی خانواده اش به دوش او بود. وي تنها نان آور خانواده 
شد و با سیم کشی ساختمان به تأمین مایحتاج خانواده مشغول گردید؛ اما باورهای 
قوی به او کمک کرد که بنیان گذار یکی از بزرگترین شرکت های ژاپنی شود. کتاب 

سرگذشت او فقط در ژاپن برای میلیون ها ژاپنی الهام بخش بوده است. 
البته وقتی دیگران ما را تشویق می کنند خوب است، ولی آن تشویق، همچون یک 
باران فصلی لحظه ای، کوتاه، غیرقابل پیش بینی و تقریباً خارج از کنترل است؛ پس 
به آن امید نبندید و به جای آن بکوشید که سرچشمه تشویق و انرژی را در خود 
کشف کنید و از درون پرانرژی باشید. این چشمه تا زنده هستید، هم برای خودتان 
و هم برای دیگران، سرسبزی و طراوت به ارمغان می آورد و حتی بعد از رفتن به دیار 
باقی، همچنان برای دیگران الهام بخش است؛ همان طور که دکتر حسابی و آقای 

ماتسوشیت و دیگران بودند.

هر وقت از والدينتان عصبانی شديد، زمانی را به تنهايی بگذرانيد، احساساتتان را 
يادداشت كنيد، چند نفس عميق بکشيد و وقتی كه آرام شديد، با آرامش و مهربانی 

با والدينتان حرف بزنيد

بکوشيد كه سرچشمه تشويق و انرژی را در خود كشف كنيد و از درون پرانرژی 
باشيد. اين چشمه تا زنده هستيد، هم برای خودتان و هم برای ديگران، سرسبزی و 

طراوت به ارمغان می آورد
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش 

كشور است كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر 

هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و 

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

پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و 

معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى 

مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، 

گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، 

آگهى و ... به فراخور برنامه 

 زماىن آزمون ها،

 با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان 

دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، 

كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت 

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

سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

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

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

همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

عكس ها،  طرح ها،  مى توانند  عالقه مندان  و  بازديدكنندگان  خوانندگان، 

PEYK@SANJESH.  :مطالب، انتقاد ها و پيشنهادهاى خود را به نشاىن

ORG ارسال منايند. 

peyk.sanjesh.org  :نشانی سایت
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری 
آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( 

نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی  
مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 

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

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

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 آزمايشـی هنر در آزمون سراسـری سـال 1398 
می رسـاند كـه بخشـي از سـؤال هاي تخصصـي گـروه آزمايشـي هنـر از 
كتاب هـاي: مبانـي هنرهـاي تجسـمي )کـد: ۲۱۰۶۳۹(، طراحي۱ )کـد: ۲۱۰۶۳۸(، 
طراحـي۲ )کـد: ۲۱۱۶۴۴(، آشــنایي بـا بنــاهاي تــاریخي )کـد: ۲۱۰۶۲۸(، خـط 
در گرافیـک )کـد: ۲۱۲۶۲۱(، ترسـیم فنـي و نقشه کشـي )کـد: ۲۱۰۶۲۶(، کارگاه 
)کـد: ۲۱۱۶۱۸(  عکاسـی۲  )کـد: ۲۱۰۶۴۴(،  عکاسـي۱  )کـد: ۲۱۱۶۴۸(،  نقاشـي 
 طراحـي انـدام و لباس )کـد: ۴۹۴/۸(، کارگاه طراحي نقوش سـنتي۱ )کد: ۳۵۹/۷۷(، 
  حجم سـازي۱ )کـد: ۲۱۲۶۳۸(، آشـنایي بـا صنایـع دسـتي ایـران۱ )کـد: ۳۵۹/۳۰(، 
سـازهای  شـناخت   ،)۲۱۰۶۵۹ )کـد:  ایرانـي  موسـیقي  سـاختار  و  نظـري  مبانـي 

شـناخت   ،)۲۱۰۶۶۰ )کـد:  ارشـه ای(  زهـی  )سـازهای  سـمفونیک۱  ارکسـتر 
 )۲۱۱۶۶۴ )کـد:  ضربـی(  و  بـادی  )سـازهای  سـمفونیک۲  ارکسـتر  سـازهای 
 ،)۲۱۰۶۲۷ )کـد:  مصالـح  و  مـواد  شـناخت   )۲۱۰۶۵۸ )کـد:  ایرانـی  سازشناسـی 
ماکت شناسـی و  حجم شناسـی   ،)۲۱۲۶۶۴ )کـد:  نقشه کشـی  در  رایانـه   کاربـرد 
 )کـد: ۲۱۲۶۲۷(، پایـه و اصـول صفحه آرایـی )کـد: ۲۱۲۶۲۰(، مبانـی تصویرسـازی

)کـد: ۲۱۲۶۱۹(، اصـول و مبانـی طراحـی صحنـه )کـد: ۲۱۱۶۲۴(، اصـول و مبانـی 
ماسـک و گریـم )کـد: ۲۱۲۶۲۵(، طراحـي خواهـد شـد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمايشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
می رساند كه بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از كتاب هاي: 
)کد:   ۱ تاریخ  در  هنر  سیر   ،)۵۹۴/۱ )کد:  هنر۲  کارگاه   ،)۵۹۴ )کد:  هنر۱  کارگاه 
)کد: ۵۹۴/۷(،  فضا، طراحي  انسان،  )کد: ۵۹۴/۸(،   ۲ تاریخ  در  هنر  ۵۹۴/۳(، سیر 
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)۵۹۴/۶ )کد:  ایران  فرهنگي  و  هنري  میراث  با   آشنایي 
)کد: ۳۵۸/۲۱(، طراحي۱ )کد: ۳۵۹/۹۲(، طراحي۲ )کد: ۴۸۹/۹(، آشـنایي با بنـاهاي 

نقشه کشي  و  فني  ترسیم   ،)۴۹۱/۶ )کد:  گرافیک  در  ۴۹۲/۶(، خط  )کد:   تـاریخي 
 ،)۴۹۷/۶ و  )کد: ۳۵۸/۱۵  عکاسي۱   ،)۴۹۶/۳ )کد:  نقاشي  کارگاه  )کد: ۳۵۹/۷۸(، 
نقوش سنتي )کد: ۳۵۹/۷۷(،  لباس )کد: ۴۹۴/۸(، کارگاه طراحي  و  اندام  طراحي 
 حجم سازي۱ )کد: ۴۵۰/۳(، آشنایي با صنایع دستي ایران۱ )کد: ۳۵۹/۳۰( و مباني 

نظري و ساختار موسیقي ایراني )کد: ۳۳۱(، طراحي خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

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