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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.

ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  
سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22

جمعه 1400/5/22

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

ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.
ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  

سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22
جمعه 1400/5/22

24 ذی حّجه

سالروز مباهله رسول مکّرم اسالم )ص(
گرامی باد

راه شناخت رشته هاي تحصيلي 
چگونه است؟

تا 30 مرداد ماه تمدید شد:
مهلت ثبت نام در مقاطع کارشناسی 

و کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد
مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو 
مقاطع  در  تحصيلی  سوابق  اساس  بر  صرفاً 
كارشناسی ناپيوسته و كاردانی پيوسته مهر ماه 
مرداد  تا 30  اسالمی،  آزاد  دانشگاه   1400 سال 

ماه تمدید شد.
ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های 
مقاطع  در  که  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تحصیلی 
کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته نیمسال اول، 
پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی 

است، تا شنبه 30 مرداد ماه تمدید شد.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، 
نشانی:  به  دانشگاه  این  فارغ التحصیلی  و  پذیرش 
راهنمای  دفترچه  ابتدا   www.azmoon.org
و  مطالعه  از  پس  و  دریافت  را  پذیرش  این  ثبت نام 
کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط، با 
تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 

در آن اقدام کنند.

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

 نتایـج اوليـه 
آزمون سراسري سال 1400 

صفحه 4

صفحه 8

صفحه 12

صفحه 14

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 آزمون عملي رشته  علوم ورزشي و تربيت 
بدني دانشگاه ها و  دانشگاه فرهنگيان در 

آزمون سراسري سال 1400

انتخاب رشتۀ خوب چگونه است؟

ارزش فرزندتان، فراتر از رتبۀ اوست!

سختکوشان :

احد عظيم زاده، بزرگترین تاجر فرش دستباف ایرانی :

من از صفر شروع نکردم ؛ از زیر صفر شروع کردم!

بازدید رئيس 
سازمان سنجش از 

حوزه برگزاری آزمون 
کارشناسی ارشد

گروه آزمایشی 

علوم ریاضی و فنی

رتبه اول

 محمد پيام تائبی

 از تهران

گروه آزمایشی

 علوم تجربی

رتبه اول

نيما  ابوالحسنی

 از تبریز

گروه آزمایشی 

علوم انسانی

رتبه اول

اميرمهدی  زلفی 

از ابهر

گروه آزمایشی

هنر

رتبه اول

 سيد سپهر فرندی

 از زنجان

گروه آزمایشی 

زبان های خارجی

رتبه اول

 اميرحسين زرندی 

از خوی

قسمت دوم )كدام دانشگاه را انتخاب كنم؟( 
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راه شناخت رشته هاي تحصيلي چگونه است؟
در ادامه بحث خود در این ستون، که به منظور راهنمایي 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصیلي آزمون سراسري 
سال جاري تقدیم خوانندگان عزیز مي شود، به رشته هاي 
پرداخت. خواهیم  آن  شناخت  ابزارهاي  و  تحصیلي 
و  به شناخت صحیح  نسبت  باید  داوطلب  مرحله،  این  در 
واقع بینانه از رشته هاي دانشگاهي مرتبط با گروه یا گروه هاي 
آزمایشي آزمون سراسري که در آن شرکت کرده است، اقدام 
نماید تا، ضمن کسب آگاهي الزم و اطالعات کافي در زمینه 
از هرگونه  با آمادگي کامل و به دور  رشته هاي مورد نظر، 
در  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به  اقدام  ممکن،  هیجان 
موعد مقرر نماید. به همین منظور، الزم است که داوطلب 
در همین مهلت اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری و انتخاب 
رشته، با یاري گرفتن از مواردي که به اختصار در سطور زیر 
توضیح داده خواهد شد و جمع بندي ماحصل شناخت خود از 
رشته هاي تحصیلي، که از طریق به کارگیري این موارد و ... 

کسب مي کند، اقدام به انتخاب رشته نماید. 
تحصیلي  رشته هاي  معرفي  مورد  در  که  آثاري  مجموعه 
دانشگاهي تألیف یا تدوین گردیده اند، پرشمار نیستند، اما 
مطالعه همین عناوین محدود،  غنیمت است و براي ما این 
فرصت را فراهم مي آورد که در این وقت کم، با مطالعه آنها 
دست  به  را  خود  نظر  مورد  رشته هاي  از  نسبي  شناختي 
آوریم و هنگام پر کردن فرم انتخاب رشته تحصیلي، مفاد 
این کتاب ها را مّد نظر داشته باشیم؛ بدین  منظور مي توان 
با مراجعه به کتابخانه هاي عمومي یا دانشگاهي و همچنین 
کتابفروشي هاي معتبر، از عناوین منتشر شده در این زمینه 

اطالع پیدا نمود و اقدام به تهیه و مطالعه آنها کرد.
از دیگر منابع قابل استفاده و بسیار مفید در زمینه انتخاب 
رشته هاي تحصیلي، پایگاه هاي اطالع رساني )سایت اینترنتي( 
دانشگاه هاي کشور است. خوشبختانه با گسترش روز افزون 
پایگاه ها،  این  بودن  روز  به  و  کشور  در  اطالعات  فناوري 
مي توان با مراجعه به آنها از آخرین اخبار و آگاهي هاي الزم 
در این زمینه بهره مند شد و اطالعات الزم را در این زمینه 

کسب کرد.
مراجعه به سایت دانشگاه ها مزایاي دیگري را براي داوطلبان 
که  است  آن  موارد  این  مهم ترین  جمله  از  بردارد؛  در  نیز 
داوطلبان مي توانند با پیشینه و تاریخچه تأسیس رشته هاي 
و  پژوهشکده ها  دانشکده ها،  آموزشي،  گروه هاي  تحصیلي، 
مؤسسات تحقیقاتي وابسته به هر دانشگاه  و خود دانشگاه 
و  آموزشي  گروه هاي  علمي،  هیأت  اعضاي  همچنین  و 
دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه مورد نظر و عناوین و 
دروس و واحدهاي درسي هر رشته و ... آشنا شده و اطالعات 

سودمندي را در این موارد نیز حاصل کنند.
با  مي توان  نیز  عالقه  مورد  تحصیلي  رشته هاي  دربارۀ 
با  یا شاغالن مرتبط  فارغ التحصیالن  استادان،  دانشجویان، 
به  پاسخگویي  براي  اشراف الزم  و  آگاهي ها  هر رشته، که 
کار  بازار  تحصیلي،  رشته  زمینه  در  داوطلبان  پرسش هاي 
کوتاه  فرصت  این  در  باشند،  داشته   ... و  نظر  مورد  رشته 
مذاکره کرد و اطالعات کاملي را در زمینه هاي پیشگفته از 

آنها دریافت نمود.
همچنین داوطلب مي  تواند با مطالعه دقیق روي مجموعه اي از 
رشته هاي دانشگاهي مرتبط با گروه یا گروه هاي آزمایشي که در 
آن شرکت کرده، و با در اختیار قرار دادن اطالعاتي که تاکنون 
اعضاي  به  است،  کرده  رشته ها کسب  این  به شناخت  راجع 

خانواده )پدر، مادر، خواهر یا برادر(، به مشورت با آنها پرداخته 
و از آنها یاري بجوید. تجربه تحصیلي سایر اعضاي خانواده، به 
ویژه برادر یا خواهر بزرگتر، که به فاصله چند سال قبل از ما در 
یکي از رشته هاي تحصیلي مشغول به تحصیل بوده و در حال 
حاضر یا فارغ التحصیل رشته خود هستند و یا آنکه ترم هاي 
پایاني تحصیالت خود را مي گذرانند، نیز مي تواند در این زمینه 
مشاور خوبي براي ما بوده و در این امر راهگشا باشد؛ همچنان 
که تجارب و دستاوردهاي پدر و مادر تحصیل کرده نیز در این 
مورد بسیار گرانبهاست و مي تواند ما را در چگونگي انتخاب 

رشته صحیح یاري نماید. 
براي آشنایي با رشته هاي تحصیلي مختلف مي توان از تجارب 
و آموخته هاي دبیران و مشاوران آموزش و پرورش نیز سود 
برد؛ زیرا این افراد، به لحاظ مسؤولیت خطیري که در زمینه 
مسائل آموزشي در جامعه ایفا مي کنند، مي توانند در ارائه 
اطالعات و آگاهي هاي مفید در مورد انتخاب رشته  نیز به ما به 
بهترین شیوه ممکن یاري نمایند. این قشر از جامعه، به خاطر 
سر و کار داشتن با چندین نسل از دانش آموزان با روحیات 
مختلف، گنجینه پرحاصلي از تجارب ارزشمند در زمینه ها و 
گرایش هاي مختلف آموزشي و تحصیلي همراه خود دارند 
آزمون هاي  داوطلبان  اختیار  در  سخاوتمندانه  مي تواند  که 
سراسري قرار گیرد و به آنها به طور قابل توجهي در زمینه 

انتخاب رشته یاري نماید.
که  دیگري  مورد  هر  از  استفاده  پیشگفته،  موارد  بر  عالوه 
بتواند به شناخت و آشنایي بیشتر و آگاهانه تر ما از رشته هاي 
تحصیلي منجر شود، نیز در این زمینه مفید فایده خواهد بود.
انتخاب رشته، موضوعي  آنجایي که  از  آنکه،  حاصل بحث 
شمار  به  سراسري  آزمون  داوطلب  یک  زندگي  در  حیاتي 
شناخت  دارد،  کار  و  سر  او  زندگي  ابعاد  تمام  با  و  مي آید 
رشته هاي تحصیلي نیز ضرورت حیاتي و انکار ناپذیر براي 
داوطلبان به شمار مي آید و باید، ضمن شناخت دقیق آنها، 
در نهایت دقت و به بهترین شیوه ممکن، انتخاب رشته کرد؛ 
انتخاب نادرست، مي تواند بر آینده تحصیلي،  چرا که یک 
شغلي و حتي گاهي بر زندگي خصوصي و شخصي هر یک از 

داوطلبان نیز تأثیرگذار باشد.
نکته مهم دیگر در زمینه آشنایي با رشته هاي تحصیلي، این 
است که نباید در حین انتخاب رشته، به رؤیاپردازي مشغول 
شد و از واقعیت هاي موجود دربارۀ هر رشته، چشم پوشی و 
دوري کرد؛ بلکه باید با واقع بیني، آینده نگري و دور اندیشي 
هر چه بیشتر در این مورد اقدام نمود تا به نتیجه مطلوب 

خود دست پیدا کرد.
آخرین بررسي هاي علمي و پژوهشي در مورد انتخاب رشته 
تحصیلي، بیان مي کند آن دسته از داوطلباني که براساس 
شناخت توانایي ها، مهارت ها، ارزش ها، استعدادها، عالیق و 
ویژگي هاي شخصیتي خود، و همین  طور با اشراف کامل بر 
رشته هاي دانشگاهي و در نظر گرفتن تناسب آن رشته یا 
رشته ها با صفات فردي شان، اقدام به انتخاب رشته مي نمایند، 
بسیار موفق تر از کساني هستند که فقط بر مبناي رتبه خود 
در آزمون سراسري و همچنین القائات دیگران، براي رسیدن 
به عناوین خاص و ... دست به انتخاب رشته تحصیلي مي زنند؛ 
بنابراین، تنها به منظور قبولي در دانشگاه یا رسیدن به عناوین 
خاص، انتخاب رشته نکنید و عالیق، توانایي ها و استعدادهاي 
انتخاب بسیار مهم زندگي تان، نیز در نظر  خود را در این 
داشته باشید.                                          موفق باشيد

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
عالمت و نشانۀ ایمان، نماز است.

پذیر؛  نصیحت  آن  از  و  زن  قرآن  ریسمان  در  چنگ 
حاللش را حالل و حرامش را حرام گیر، و حقی را که 
پیش از این بوده است، تصدیق دار، و رفتۀ دنیا را برای 
ماندۀ آن، آینۀ عبرت شمار؛ چه برخی از آن به برخی 
دیگر مانَد، و پایانش خود را به آغاز آن رسانَد، و همۀ آن 
رفتنی است و با کسی نماندنی، و نام خدا را بزرگ شمار 

و آن را جز برای حق بر زبان َمیار. 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
هر که دوست دارد بر کشتی نجات بنشیند و به دستگیره 
استوار درآویزد و به ریسمان محکم خدا چنگ زند، باید 
دشمنش  با  و  بدارد  دوست  را  )ع(  علی  من،  از  پس 
دشمنی ورزد، و از پیشوایان هدایت )ع(، که از نسل او 

هستند، پیروی کند. 
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بازدید رئیس سازمان سنجش 

از حوزه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد

دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در حاشیه بازدید از حوزه 
برگزار آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه 
تهران، گفت: تمام نظرات، اعم از نظرات دانش آموزان، آموزش و پرورش و مؤسسات 
مختلف را جمع آوری کرده ایم. درس ریاضی آزمون سراسری سال 1400 نسبت به سال 

گذشته سخت تر بوده و در مجموع سه ایراد به ریاضی گرفته شده است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: این سه ایراد کلی آن بوده که یک سؤال، 
خارج از کتاب درسی بوده است. دوم اینکه مطرح شده است که سؤاالت از بخش حذف 
شده کتاب ها آمده، و سوم اینکه مطرح شده است که بعضی از سؤاالت، خارج از اهداف 
کتاب بوده که در این باره پاسخ دادیم به لحاظ ماهوی، میان آزمون سراسری و امتحان 

ریاضی کالسی، تفاوت وجود دارد.
دکتر خدایی تصریح کرد: همه این موارد بررسی شد و در نهایت به نفع داوطلب تصمیم 

از کتاب درسی بوده است، آن  می گیریم، و اگر به نتیجه برسیم که سؤاالتی خارج 
سؤال ها حذف می شود؛ ضمن اینکه مجموعه ای از سؤاالت هم سخت بود، اما داوطلبی 

که مطالعه کرده و وقت گذاشته است، نباید حقش تضعیف شود.
وی اظهار داشت: تصمیمی که صرفاً برای درس ریاضی گرفته شده، این است که دو 
سؤال حذف و به نفع داوطلب تصمیم گرفته می شود و داوطلبان در کارنامه این موضوع 
را مشاهده می کنند. تأثیر مثبت نیز به این صورت است که اگر داوطلبی به این گونه 
سؤاالت پاسخ صحیح داده باشد، آن پاسخ برایش در نظر گرفته می شود، و اگر داوطلبی 
به این گونه سؤاالت پاسخ اشتباه داده باشد، نمره منفی برای وی در نظر گرفته نمی شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان گفت: داوطلبان نگران نباشند؛ چون 
سازمان سنجش، بهترین تصمیم را به نفع آنها خواهد گرفت. 
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ضمن آرزوي موفقیت براي متقاضیان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1400 
بدین وسیله به اطالع همه متقاضیان آزمون فوق مي رساند که نتیجه اولیه این آزمون، هم 
اکنون به صورت کارنامه تهیه شده و روي درگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است و 
متقاضیان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1400 مي توانند با وارد نمودن اطالعات 

مورد نیاز، کارنامه نتیجه اولیه خود را در درگاه اطالع رساني مذکور مشاهده نمایند.
انتخاب رشته برای همه متقاضیان )برای انتخاب کدرشته محل های با آزمون و پذیرش 
بر اساس سوابق تحصیلي »بدون آزمون«( در یک فرم و حداکثر تا 150 رشته  صرفاً 
محل، انجام مي شود؛ به عبارت، دیگر فرآیند انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد 
بود. توضیحات کامل این دو روش پذیرش در دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 

)راهنمای شماره 2( به تفکیک ارائه شده است.
تبصره 1: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال 1400 ثبت نام نموده و غایب جلسه 
آزمون )در روزهای چهارشنبه 9 تا شنبه 12 تير ماه( بوده اند، نیازی به ثبت نام مجدد 
برای رشته های پذیرش صرفاً با سوابق تحصيلی ندارند و می توانند در رشته هایی که 
پذیرش آنها با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است، تا 150 کدرشته محل از دفترچه 

راهنمای انتخاب رشته انتخاب نموده و در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.
تبصره 2: متقاضيانی كه قبالً در آزمون سراسری سال 1400 ثبت نام نکرده اند، 
می توانند براساس اطالعیه ای که در روز چهارشنبه 1400/5/13 منتشر می شود، از روز 
پنجشنبه 1400/5/14 تا روز چهارشنبه 1400/5/20 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
در رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است، براساس دفترچه 

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی اقدام نمایند.
تبصره 3: در صورتی که فردی هم نسبت به انتخاب رشته در مرحله انتخاب رشته های با 
آزمون و رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( اقدام کرده و هم در مرحله 
ثبت نام برای رشته  های صرفاً براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( اقدام به ثبت نام و 
انتخاب رشته برای این رشته ها نماید، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشته های صرفاً 

براساس سوابق تحصیلی باطل خواهد شد و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.
متقاضیاني که مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي )رشته هاي با آزمون( در این آزمون 
شده اند، الزم است که براي مشاهده دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 

2( و انجام انتخاب رشته، به نکات ذیل توجه نمایند: 
انتخاب  راهنماي  دفترچه  مشاهده  و  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  مراجعه   -1
رشته هاي تحصیلي )شماره 2( و بخش پیوست ها )شامل شرایط و مقررات دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي( هر یک از گروه هاي آزمایشي، که به تفکیک از روز سه شنبه مورخ 

1400/5/12 )فردا( روي درگاه اطالع رساني مذکور قرار خواهد گرفت. 
2- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي سال 1400 حاوي تمامی شرایط و ضوابط اختصاصي رشته هاي مختلف تحصیلي 
پیام نور،  دانشگاه  مازاد،  روزانه، شبانه، مجازي، پردیس خودگردان و ظرفیت  دوره هاي 
مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي )اعم از باآزمون و پذیرش صرفاً براساس 
سوابق تحصیلي »بدون آزمون«(، توضیحاتي دربارۀ نحوۀ تکمیل فرم انتخاب رشته از سوی 
متقاضیاني که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یک از دوره هاي 
فوق  هستند و همچنین نحوه مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و نحوۀ تکمیل 

نمودن فرم انتخاب رشته است.
3- به متقاضیان انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال 1400 )اعم از رشته هاي 
با آزمون براي متقاضیاني که مجاز به انتخاب رشته شده اند و همچنین رشته هاي صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي، بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامي گروه هاي آزمایشي 
بدون توجه به مجاز بودن( از تاریخ اعالم نتیجه اولیه فرصت داده شده است که ابتدا 
نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 
2( گروه آزمایشي مربوط، توضیحات مندرج در بخش پیوست ها و دستورالعمل نحوه 
انتخاب رشته )این دفترچه و دستورالعمل از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل 
دریافت است( اقدام نموده و کدرشته محل هاي مورد نظر خود را )برابر ضوابطي كه در 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گردیده است( استخراج و به ترتیب تقدم عالقه 
مرتب نمایند و پس از آن، کدرشته هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پیش نویس مندرج 
از اطمینان از صحت کدرشته  انتخاب رشته درج و پس  انتهای دفترچه راهنماي  در 
محل هاي انتخابي، به مدت پنج روز از روز پنجشنبه مورخ 1400/5/14 لغایت روز دوشنبه 
مورخ 1400/5/18 براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتي، کدرشته محل هاي 
تحصیلي مورد عالقه خود را از رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي یا گروه هاي آزمایشي در 
دوره هاي مجاز مختلف، اعم از روزانه، شبانه، مجازي و پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، 
دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي و دانشگاه پیام نور ثبت نموده و 
نسبت به تکمیل فرم مذکور در مدت زماني که در نظر گرفته شده است اقدام نمایند. پس 
از تأیید نهایي کدرشته هاي انتخابي از سوی متقاضي، شماره 15 رقمي از سوی سیستم به 
عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضي قرارداده خواهد شد. این رسید، پس از انجام 
کامل مراحل و ارسال اطالعات در یک صفحه مجزا ارائه مي شود. متقاضیان بایستي توجه 
داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر متقاضي داده مي شود. ضمناً پس 
از انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمي، متقاضیان مي توانند فرم انتخاب رشته خود را 

به تعداد محدود تصحیح یا ویرایش نمایند. 
تبصره 1:در صورت عالقه به انتخاب رشته هاي خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط 
این رشته ها را )که به صورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچه هاي انتخاب رشته در درگاه 
اطالع رساني این سازمان درج شده است( مطالعه کنید و در صورت داشتن شرایط الزم، 

این رشته ها را انتخاب نمایید.
تبصره 2:  با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاي علوم ورزشي و آموزش تربیت 
بدنی در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي، علوم تجربي و علوم انساني و رشته هاي تحصیلي 
گروه آزمایشی هنر )نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه 
و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني و جهاني، 
کتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي( 
در آزمون سراسري سال 1400 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد، 
متقاضیاني که قباًل براي شرکت در آزمون عملي این رشته ها در بازه زماني )1400/4/6 لغایت 
1400/4/12( اعالم عالقه مندي کرده و در آزمون عملي آنها شرکت نموده اند، در صورت 
تمایل، الزم است که در بین 150 انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، این رشته ها را در هر 
اولویتي که عالقه دارند، قرار دهند. آزمون عملي براي متقاضیاني که هزینه برگزاري آزمون 
عملي در رشته هاي فوق پرداخت نموده اند، به شرح جدول ذیل برگزار شده یا خواهد شد. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اعالم نتایج اوليه و نحوه انتخاب رشته 
متقاضيان آزمون سراسري سال 1400 
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تاریخ برگزاري آزمون عملينام رشتهردیف

یکشنبه 1400/5/31 و دوشنبه، سه شنبه و علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی 1
چهارشنبه 1، 2و 6/3/ 1400  و برخي از حوزه ها 

1400/6/4 طبق اطالعیه.

نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، هنرهاي 2
تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس

صبح جمعه مورخ 1400/5/22

عصر جمعه مورخ 1400/5/22طراحي صنعتي، کتابت و نگارگري3

ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني 4
و جهاني،  آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، 

نمایش عروسکي و عکاسي

مطابق برنامه زماني اعالم شده در اطالعیه مورخ 
1400/4/23 این سازمان

تبصره 3: متقاضیان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني 
عالقه مند به رشته هاي با آزمون علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي که بر اساس کارنامه نتایج اولیه، در دوره های روزانه و نوبت دوم مجاز نشده اند، 
الزم است که در زمان مقرر )1400/5/31 ، 1 و 2 و 1400/6/3( در آزمون عملي شرکت 
نمایند؛ زیرا به آنان اجازه انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه ونوبت دوم، منحصراً در این 

رشته ها داده شده است. 
تبصره 4: متقاضیاني که تمایل به انتخاب رشته هاي علوم ورزشي در گروه هاي آزمایشي 
علوم ریاضي، علوم تجربي و علوم انساني و رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشی هنر )نقاشي، 
ارتباط تصویري، آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي 
صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني و جهاني، کتابت و نگارگري، 
آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي( با روش پذیرش صرفًا 
براساس سوابق تحصيلي )بدون آزمون( دارند، نیاز به شرکت در آزمون عملي ندارند.
تبصره 5: متقاضیاني که در زمان ثبت نام براي پذیرش در رشته هاي با آزمون دانشگاه 
پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي، اعالم عالقه مندي ننموده اند، 
در این مرحله مي توانند با پرداخت هزینه مربوط به عالقه مندي به هر یک از این دوره ها 
هر کدام به صورت جداگانه به مبلغ 137/000 )یکصد و سي و هفت هزار( ریال از طریق 
سیستم پرداخت اینترنتي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان )بخش خرید کارت 

اعتباري(، نسبت به انتخاب رشته از این دوره ها اقدام نمایند.
تبصره 6: متقاضیان عالقه مند به پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید 
رجایي تهران، در صورتی که مطابق کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته های دانشگاه 
فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شده اند، در این مرحله مي توانند با اطمینان از داشتن 
شرایط برای پذیرش در رشته های این دانشگاه ها، با پرداخت هزینه مربوط به عالقه مندي 
به رشته هاي این دانشگاه ها به مبلغ 137/000 )یکصد و سي و هفت هزار( ریال از طریق 
سیستم پرداخت اینترنتي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان )بخش خرید کارت 

اعتباري(، نسبت به انتخاب رشته از این دانشگاه ها اقدام نمایند.
این سازمان، به منظور راهنمایي و کمک  انتخاب رشته مجازي  تبصره 7: سامانه 
به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1400 )براي رشته هاي باآزمون و 
رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصیلي( از تاریخ 1400/5/12 )فردا( از طریق درگاه 

اطالع رساني این سازمان در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
تبصره 8: ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1400 شامل مطالب 
مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته، از جمله: تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با 
بومی گزینی، انواع سهمیه ها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکته های مهم در انتخاب 
رشته اصلی تدوین و در اواخر این هفته منتشر می  شود. مطالعه این ویژه نامه به متقاضیان، 

والدین و مشاوران توصیه می شود.
4- پذیرش در کدرشته محل هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي از سوی دانشگاه ها و 
مؤسسات پذیرنده در سال 1400 براي متقاضیان شاخه نظري با مالک معدل کتبي نهایي 
دیپلم و متقاضیان شاخه فني و حرفه اي یا کاردانش با معدل کل دیپلم انجام مي شود و 
متقاضي مي تواند، بدون توجه به نوع مدرک دیپلم، از تمامي گروه هاي آزمایشي و 
بدون توجه به مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف، نسبت به انتخاب رشته 

اقدام کند.
انتخاب رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي  از متقاضیان عالقه مند به  5- آن دسته 
دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي بایست پس از اعالم نتیجه اولیه این آزمون و دریافت 

کارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته، از تاریخ 1400/5/13 به درگاه اطالع رسانی 
نمایند. مراجعه   www.azmoon.org نشاني:  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  آزمون  مرکز 

تبصره 1- براساس مصوبه جلسه 22 مورخ 98/9/30 شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، 
متقاضیان گروه آزمایشي علوم تجربی، که در کارنامه اعالم نتایج اولیه، مجاز به انتخاب 
رشته شده اند، توجه داشته باشند که رشته هاي پزشکي، دندان پزشکي، داروسازي 
و دامپزشکي مراکز دانشگاه آزاد اسالمي در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مندرج در 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است و در صورت عالقه مندی 
به هر یک از این چهار رشته تحصیلی، می بایست آنها را در فرم انتخاب رشته در درگاه 

اطالع رسانی این سازمان و در اولویت مورد دلخواه درج کنند. 
تبصره 2- انتخاب رشته سایر رشته هاي تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمي، با استفاده از 
کد دسترسي مندرج در کارنامه اعالم نتایج اولیه آزمون، به طور مجزا و از طریق دانشگاه 

مذکور انجام مي پذیرد. 
تبصره 3- متقاضیاني که در یکي از رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي یا 
دانشگاه آزاد اسالمي پذیرفته شوند مي توانند به دلخواه خود، منحصراً در یکي از مؤسسات 

محل قبولی ثبت نام کنند و مشغول به تحصیل شوند.
یادآوری های مهم :

1- به متقاضیان توصیه می شود که پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطالعات، حتماً 
از فهرست کدرشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اینترنتي، که باالي آن رسید 
15 رقمي و شماره پرینت درج گردیده است، یک نسخه پرینت تهیه نموده و به دقت آن 
را بازبیني و مشاهده نمایند، و در صورت مشاهده اشکال در کدرشته  محل هاي درج شده 
در فرم انتخاب رشته، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته، آن را اصالح نمایند. 
الزم است که متقاضیان، پرینت فهرست کدرشته محل هاي انتخابي را تا زمان اعالم نتایج 

نهایي، نزد خود نگهداري نمایند. 
نکته مهم: در حفظ و نگهداري این رسید 15 رقمي و سایر اطالعات آزموني خود دقت 
نمایید؛ چون امکان سوءاستفاده از این اطالعات براي دستکاري انتخاب رشته شما بعد از 

اتمام فرآیند انتخاب رشته وجود دارد.
2- عدم دریافت رسید 15 رقمي، به منزله عدم تکمیل فرآیند انتخاب رشته است؛ لذا الزم 

است که متقاضیان، دقت الزم را در دریافت این رسید داشته باشند.
3- متقاضیاني که در رشته هاي با آزمون و همچنین در رشته هاي صرفاً براساس سوابق 
تحصیلي مجاز به انتخاب رشته هستند، براي اینکه مراحل انتخاب رشته هاي تحصیلي را 
با موفقیت به پایان برسانند و مشکلي براي آنان به وجود نیاید، الزم است که اطالعیه هاي 
این سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي و شرایط و ضوابط مؤسساتي را 
که به صورت شرایط خاص پذیرش مي نمایند و همچنین دستورالعمل نحوه انتخاب رشته 

اینترنتي را به دقت مطالعه نمایند.
4- بعضاً برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بعد از انتشار دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته، اقدام به اخذ مجوز رشته جدید یا حذف رشته مي نمایند که این سازمان 
در طول زمان انتخاب رشته، این موضوع را در قالب اطالعیه هاي اصالحي اطالع رساني 
مي نماید؛ لذا الزم است که متقاضیان، تا پایان زمان انتخاب رشته، با مراجعه به درگاه 
اطالع رساني این سازمان، از وجود این اطالعیه ها آگاه شده و در صورت نیاز، انتخاب رشته 

خود را ویرایش نمایند.
5- بر اساس ضوابط آزمون سراسري، منحصراً آن دسته از متقاضیاني که داراي مدرک 
دیپلم نظام آموزشي جدید  )نظام 3-3-6( بوده یا شاغل به تحصیل در پایه دوازدهم 
نظام آموزشي جدید هستند یا متقاضیاني که داراي مدرک پیش دانشگاهي و یا شاغل 
به تحصیل در دوره پیش دانشگاهي یا داراي مدرک کارداني )فوق دیپلم( بوده اند، حق 
ثبت  نام و شرکت در این آزمون را داشته اند، و باید حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 براي 
انتخاب رشته هاي تحصیلي پذیرش براي هر دو نیمسال تحصیلي )مهر و بهمن ماه( و 
1400/11/30 براي انتخاب کدرشته محل هاي پذیرش منحصراً براي نیمسال دوم )بهمن 
ماه 1400( نسبت به اخذ مدرک تحصیلي خود اقدام نمایند. آن دسته از دانشجویان شاغل 
به تحصیل در دوره کارداني، که تا تاریخ تعیین شده موفق به اخذ مدرک تحصیلي دوره 
کارداني )فوق دیپلم( نگردند، و همچنین آن دسته از متقاضیان نظام آموزشي جدید 
)نظام 3-3-6( یا دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي، که احتمال می دهند تا پایان مهرماه 
)1400/6/31( یا بهمن ماه )1400/11/30( موفق به اخذ مدرک تحصیلي خود نشوند، 
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با تغییر نظام آموزشی از »پنجـ  سهـ  چهار« به »ششـ  سهـ  سه«، شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی بر آن شده است که آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان سال اول 

دوره دوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به منظور آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، برای 
سال تحصیلی 1400- 1401 اقدام به طراحی آزمون  های مرحله ای و جامع برای دانش 
آموزان پایه دهم )دوره دوم متوسطه( نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از نظر 
محتوا، بودجه بندی و اجرا گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در این زمینه 
است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه و همچنین مشاوران 

و دست اندرکاران دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجشِ  دهم دارای ویژگی های زیر می باشد:
P آشنایی با شیوۀ درست مطالعۀکتاب  های درسی؛

P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادۀ درست از زمان؛
P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛

P آگاهی دانش  آموز از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی؛
P آشنایی با محتوای سؤاالت هم تراز با امتحانات نوبت اول و نوبت دوم در قالب پرسش  های 

چهار گزینه  ای استاندارد در هر درس؛  

     نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع 
ثبت نام از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
این آزمون ها در دو فاز کلی» مرحله ای و جامع« و در ده نوبت برگزار می شوند. 

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 
ویژه دانش آموزان پایه دهم )دورۀ دوم متوسطه( سال تحصيلی 1401-1400

چنانچه در این آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده باشند، مجاز به تکمیل 
فرم انتخاب رشته براي رشته هاي تحصیلي پذیرش براي نیمسال اول )مهر ماه( سال 
تحصیلي 1400-1401، نیستند، و در صورت تکمیل فرم انتخاب رشته و قبولي نهایي، 

قبولي آنها لغو و با آنان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
تبصره: آن دسته از متقاضیاني که تا تاریخ مقرر )1400/6/31( موفق به اخذ مدرک تحصیلي 
دیپلم نظام آموزشی جدید )نظام 3-3-6( یا مدرک پیش دانشگاهي یا مدرک کارداني )فوق 
دیپلم( نشوند، در صورت انتخاب کدرشته  محل هایي که مطابق دفترچه راهنماي انتخاب 
 رشته پذیرش آنها براي نيمسال دوم )بهمن ماه( سال تحصیلي 1401-1400 باشد،
 به شرط اخذ مدرک تحصیلي حداکثر تا تاریخ 1400/11/30، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان 

بالمانع خواهد بود و در غیر این صورت، قبولي آنان باطل خواهد شد.
 6- پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه )پذیرش با آزمون یا صرفاً بر اساس 
سوابق تحصیلي( آزمون سراسري سال 1399، منحصراً براي شرکت در گزینش رشته هاي 
تاریخ  تا  اینکه  شرط  به  سال 1400،  سراسري  آزمون  روزانه  غیر  دوره هاي  تحصیلي 
1399/12/25 نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن سایر شرایط 
و ضوابط، از جمله مقررات نظام وظیفه، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1400 

بوده اند؛ در غیر این صورت، مجاز به ثبت نام و شرکت در این آزمون نبوده اند.
7- دانشجویان دوره روزانه )سنوات قبل( براي شرکت در آزمون مي بایست، در صورت 
داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، حداکثر تا تاریخ 
1399/12/25 از رشته اي که در آن مشغول به تحصیل بوده اند، انصراف مي دادند؛ در غیر 
این صورت، حتي در صورت انصراف بعد از تاریخ 1399/12/25 در صورت قبولي در این 

آزمون، قبولي آنها باطل خواهد شد. 
8- متقاضیان، در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه )برای متقاضیان سهمیه ایثارگران( 
یا درخواست اعمال سهمیه ایثارگران، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1400/5/16 به 
ارگان هاي مربوط )محل تشکيل پرونده ایثارگري( مراجعه و موضوع علت عدم تأیید 
سهمیه یا درخواست اعمال سهمیه خود را پي گیري نمایند. در صورت تأیید نهایي سهمیه 
آنان از سوی ستاد کل ارگان ذي ربط در تهران و ارسال مشخصات متقاضیان حداکثر تا 
تاریخ 1400/5/19 به این سازمان، سهمیه آنان براي مرحله گزینش نهایي اعمال خواهد 

شد؛ در غیر این صورت، بعد از تاریخ مذکور )1400/5/19(  اقدامي در خصوص اعمال 
سهمیه ایثارگران برای آنها، به عمل نخواهد آمد و این متقاضیان با سهمیه آزاد گزینش 

خواهند شد.
9- چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم نظام آموزشي جدید )نظام 3-3-6( یا 
دیپلم و پیش دانشگاهي نظام سالي واحدي هستید و در رابطه با عنوان دیپلم، سال اخذ 
دیپلم، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم، عنوان پیش دانشگاهي، سال اخذ پیش دانشگاهي 
و نمرات سوابق پیش دانشگاهي مندرج در این کارنامه، اشکالي مشاهده نمودید الزم 
است که براي اصالح مورد یا موارد احتمالی، حداکثر تا تاریخ 1400/04/17 از  طریق 
نشانی:  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  تحصیلی  سوابق  کد  دریافت  و  مشاهده   سامانه 
https://dipcode.medu.ir نسبت به ارائه درخواست برای اصالح موارد در سامانه 
مذکور اقدام نمایید. مواردی که از طرف مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و حداکثر 
تا تاریخ  1400/5/19 تأیید و به این سازمان اعالم گردد، براي مرحله گزینش نهایي اعمال 

خواهد شد؛ در غیر این صورت، اقدامی در این زمینه به عمل نخواهد آمد.
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم   به 

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند، سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 
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فاز اول، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی جاری 
تا پایان اسفند 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی 
منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، 
سؤاالت امتحاني با تأکید 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 این 

تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم و 
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون 
ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات نوبت اول، در 
تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نوبت اول است که 
پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر 
اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد 

سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار 
خواهند شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای 
همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 و به نوعی، مقدمۀ آمادگی برای کنکور 

سراسری سال 1402 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضی فیزیک«، »علوم 
به ترتیبی  برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها  انسانی«  ادبیات و علوم  تجربی« و » 

برنامه ریزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نوبت آماده نماید.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای با 
اطالعات بسیار مفید و ارزنده، شامل: نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات برتر، 
رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره کل عمومی 
و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا داوطلبان بر 
اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر مرحله از آزمون 
آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و 
در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای شرکت در پایانی نوبت دوم سال 

1401 کسب  نمایند.
آزمون هاي  کارنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 

آزمایشی سنجش: )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از 
روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی 
خدمات آموزشی به نشانی: 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 )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعدازظهر روز برگزاری هر آزمون، 
از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، به متقاضیانی که کلیه مراحل آزمون   های 
مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند تخفیف 20 

درصدی می دهد. 
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش دهم را 
به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، 

دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است که هر یک 
مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام آماده تر می نماید، لذا 
توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا 

ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی که 
مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دهم به صورت تلفیقی هستند، در سایت 

اینترنتی ثبت نام آزمون ها www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است کلیه مراحل آزمون 
)8 مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 

آزمایشی سنجِش دهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند. 
توجه شود 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 محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش در 
سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به خرید و 

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
نکته مهم: الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، 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 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، 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 نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام 
می شود.

2- 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 تلفنی:

با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امکانی فراهم گردیده است تا 
ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین مراکز آموزشی 
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به صورت تلفنی 
با شماره: 88321455-021 نیز انجام می شود و داوطلبان بتوانند با استفاده از این روش 

هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از 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 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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همــان طــور کــه انتخــاب رشــتۀ دانشــگاهی از اهمیــت 
بســزایی برخــوردار اســت، انتخــاب دانشــگاه محــل 
تحصیــل نیــز بســیار مهــم اســت؛ یعنــی بایــد بدانیم که 
از میــان انــواع دانشــگاه ها، کــدام یــک را در کــدام شــهر 
انتخــاب کنیــم؛ از همیــن رو، الزم اســت کــه در ابتــدا بــا 

ــواع دانشــگاه ها آشــنا شــوید.  ان

الف( دانشگاه هاي دولتی )دوره هاي روزانه( 
دوره هــاي روزانــه دانشــگاه های دولتــی را بــا چنــد 
ویژگــی اساســی کیفیــت بــاال، ورودی دشــوار و تحصیــل 

رایــگان می شناســند. 
دانشــگاه های دولتــی، از طریــق وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوري یــا وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
بودجــه خــود را تأمیــن می کننــد؛ بنابرایــن، بــرای 
ــب  ــجویان طل ــز از دانش ــه ای نی ــچ هزین ــل، هی تحصی
ــه  ــت ک ــوده اس ــکل ب ــن ش ــه ای ــون ب ــد. تاکن نمی کنن
بهتریــن اســتادان هــر شــهری، در دانشــگاه های دولتــی 
ــن  ــت ای ــوالً کیفی ــد، و معم ــس می کنن ــهر تدری آن ش

ــت. ــان زد اس ــگاه ها زب دانش
نکتــه ای کــه خیلــی مهــم اســت، کیفیــت دانشــگاه های 

بــه  نســبت  اعتبارشــان  و  شهرســتان ها  دولتــی 
دانشــگاه های تهــران اســت. معمــوالً همــه دانش آمــوزان، 
ــه  ــر از هم ــا کیفیت ت ــران را ب ــی ته ــگاه های دولت دانش
ــان  ــای آرزویش ــد و منته ــران می دانن ــگاه های ای دانش
ایــن اســت کــه در ایــن دانشــگاه ها تحصیــل کننــد؛ امــا 
آیــا واقعــاً چنیــن تصــوري صحیــح اســت؟ یعنــی واقعــاً 
همــه دانشــگاه های تهــران، از دانشــگاه های شهرســتانی 

ــد؟ ــته ها بهترن ــی رش در تمام
بایــد گفــت کــه آن چــه نمایانگــر قــدرت علمــی یــک 
ــأت  ــداد اعضــاي هی ــه اول، تع دانشــگاه اســت، در درج
علمــی دانشــکده، و در درجــه دوم، تعــداد »اســتاد 
تمام«هــای آن دانشــکده اســت. همچنیــن آزمایشــگاه ها 
ــن  ــزایی در ای ــت بس ــز اهمی ــز نی ــای مجه و کارگاه ه
ارزش گــذاري دارنــد؛ پــس اگــر بیــن ســطح علمــی یــک 
رشــته در دو دانشــگاه مختلــف شــک کردیــد، بهتریــن 
ــأت  ــه ســایت دانشــکده ها و مقایســه هی ــه ب راه، مراجع
علمــی دو دانشــکده و، در مرحلــۀ بعد، بررســی امکانــات 

ــی آنهاســت. آزمایشــگاهی و کارگاه
توجــه داشــته باشــید کــه چــون دانشــگاه های دولتــی 
ــی از  ــتند و خیل ــه هس ــت مواج ــت ظرفی ــا محدودی ب

ــن اســت کــه در  ــز تمــام خواسته شــان ای ــان نی داوطلب
ــي از  ــر در یک ــوند، اگ ــول ش ــی قب ــگاه دولت ــک دانش ی
ــول  ــی قب ــگاه دولت ــک دانش ــه ی ــته هاي دوره روزان رش
شــویم و نخواهیــم در آن رشــته ادامــه تحصیــل دهیــم 
ــم،  ــاع ورزی ــام در آن امتن ــی از ثبت ن ــر دلیل ــه ه ــا ب ی
ــا  ــان م ــری، گریب ــون سراس ــاله از آزم ــت یکس محرومی
ــرکت در  ــد، از ش ــال بع ــی س ــت؛ یعن ــد گرف را خواه
آزمــون سراســری محرومیــم و در واقــع دو ســال عقــب 

می افتیــم.
در ضمــن، دانشــگاه هاي دولتــی، بــه ازای ایــن تحصیــل 
ــد  ــما تعه ــل از ش ــدای تحصی ــان ابت ــگان، در هم رای
ــه مــدت  ــان تحصیالتتــان، ب ــد کــه پــس از پای می گیرن
ــر زمــان تحصیــل، در داخــل کشــور مشــغول  یــک براب
فعالیــت شــده و خدمــت کنیــد؛ حــال اگــر دانشــجویی 
در پایــان تحصیالتــش، بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع 
بعــدی، خواهــان خــروج از کشــور باشــد، بایــد بــا 
ــل  ــال تحصی ــد س ــن چن ــادل ای ــه مع ــت هزین پرداخ
رایــگان، بــه اصطــالح مــدرک خــود را آزاد کنــد؛ اما اگــر 
فارغ التحصیلی، پــس از پایــان تحصیــالت خــود در 
ــرای اشــتغال اســتفاده  ــد )از مــدرک خــود ب ایــران بمان
کنــد یــا نکنــد(، هیــچ هزینــه و تعهــدی بــرای وی وجود 

نخواهــد داشــت.

ب( دانشگاه هاي دولتی )دوره هاي شبانه( 
ــی  ــگاه هاي دولت ــه دانش ــاي روزان ــی دوره ه ــاوت اصل تف
بــا دوره هــاي شــبانه همیــن دانشــگاه ها در ایــن اســت 
ــر  ــرم و ه ــر ت ــرای ه ــبانه، ب ــاي ش ــه  در دوره ه ک
واحــد درســی، هزینــه ای اخــذ می شــود کــه حــدود  
هزینــه دریافتــی آن در دفترچــه راهنمــای انتخــاب 
رشــته درج شــده اســت؛ البتــه همــۀ رشــته ها در 
ــات  ــوند و امکان ــه نمی ش ــبانه ارائ ــاي ش دوره ه
رفاهــی، ماننــد خوابــگاه و وام دانشــجویی، نیــز 
ــرد؛  ــق نمی گی ــبانه تعل ــجویان ش ــه دانش ب
هــر چنــد، اگــر دانشــگاه از لحــاظ خوابــگاه 
ــده شــده  ــی نداشــته باشــد، دی محدودیت
بــه دانشــجویان شــبانه  اســت کــه 

انتخاب رشتۀ خوب چگونه است؟
قسمت دوم )كدام دانشگاه را انتخاب كنم؟( 
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ــه(  ــا اخــذ هزینــه ای بیشــتر از دانشــجویان روزان نیــز )ب
ــدی از  ــاظ بهره من ــت. از لح ــده اس ــا ش ــگاه اعط خواب
ــا یکدیگــر متفــاوت  ــات تغذیــه هــم، دانشــگاه ها ب امکان
ــی بیــن دانشــجویان  ــد. بعضــی از دانشــگاه ها تفاوت دارن
دوره هــاي روزانــه و شــبانه خــود در مــورد هزینــه 
ــز از  ــگاه ها نی ــی از دانش ــوند و بعض ــل نمی ش ــذا قائ غ
ــرای  ــه بیشــتری ب ــاي شــبانه، هزین دانشــجویان دوره ه

ــد.  ــت می کنن ــا دریاف ــه آنه تغذی
ــت، از دانشــجویان  ــه خدم ــد ب ــه تعه ــی اســت ک گفتن
دوره هــاي شــبانه گرفتــه نمی شــود؛ زیــرا تحصیــل آنــان 
رایــگان نیســت؛ بنابرایــن، دانشــجویان دوره هــاي شــبانه، 
بعــد از اتمــام تحصیلشــان در دانشــگاه های دولتــی، 
ــه ای می تواننــد مدرکشــان  ــدون پرداخــت هیــچ هزین ب

ــد. را آزاد کنن
ــد  ــور می کنن ــده ای تص ــه ع ــت ک ــم اینجاس ــه مه نکت
زمــان برگــزاری کالس هــای شــبانه در ســاعات انتهایــی 
ــاظ  ــت و از لح ــتباه اس ــوری اش ــن تص ــت! چنی روز اس
ــتادانی  ــورداري از اس ــا و برخ ــزاری کالس ه ــان برگ زم
کــه تدریــس می کننــد، هیــچ تفاوتــی بیــن دانشــجویان 
ــط روی  ــدارد و فق ــود ن ــبانه وج ــه و ش ــاي روزان دوره ه
ــودن درج  ــبانه ب ــا ش ــه ی ــان روزان ــجویی آن کارت دانش
می شــود و حتــی در مــدرک تحصیلی شــان نیــز عنــوان 

ــود. ــر نمی ش ــبانه« ذک »ش

پ( دانشگاه پيام نور
ــوزش از راه دور  ــاس روش آم ــر اس ــور، ب ــگاه پیام ن دانش
و آمــوزش نیمه حضــوری تأســیس شــده اســت. از 
نظــر ســاختاری، دانشــگاه پیام نــور دارای یــک ســازمان 
مرکــزی و شــعبه هاي بســیار در سراســر کشــور اســت و 
دامنــۀ وســیعی از رشــته های مختلــف را ارائــه می دهــد. 
اکنــون ایــن دانشــگاه دارای بیــش  از 500 مرکــز در 
ــوری  ــورت نیمه حض ــه  ص ــه ب ــت ک ــور اس ــر کش سراس
بــه ارائــۀ آمــوزش بــه دانشــجویان خــود می پردازنــد. در 
دانشــگاه پیام نــور، کالس هــا بــه ســه شــیوۀ غیرحضوری، 
ــور  ــوند. حض ــکیل می ش ــوری تش ــوری و حض نیمه حض
در کالس هــای تئــوری، اختیــاری اســت؛ یعنــی دانشــجو 
می توانــد در ایــن کالس هــا شــرکت کنــد یــا نکنــد، امــا 
حضــور در دروس عملــی و آزمایشــگاه، اجبــاری اســت. 
تحصیــل در ایــن دانشــگاه رایــگان نیســت، امــا شــهریۀ 
آن نســبت بــه ســایر دانشــگاه های غیررایــگان، بــه 

مراتــب کمتــر اســت. 
از  یکــی  پیام نــور،  دانشــگاه  کــه  اســت  گفتنــی 
ــوده و دارای  ــوم ب ــد وزارت عل ــورد تأیی ــگاه های م دانش
مــدرک معتبــر اســت و بــرای ادامــه تحصیل در خــارج از 
ایــران نیــز مــدرک ایــن دانشــگاه، مــورد تأییــد بســیاری 

از دانشــگاه های جهــان اســت.

ت( دانشگاه غيرانتفاعی
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــعه دانش ــیس و توس ــدف از تأس ه

غیرانتفاعــی، بســیج کلیــۀ امکانــات کشــوردر امــر 
گســترش آمــوزش عالــی و ارتقــاء ســطح دانــش و 

ــت. ــه اس ــگ جامع فرهن
ــه دانشــگاه های  ــی، از جمل دانشــگاه هاي غیرانتفاع

غیردولتــی کشــور هســتند که داوطلــب تحصیل 
ــري  ــون سراس ــق آزم ــد از طری در آن، می توان

و همــراه بــا ســایر داوطلبــان ایــن آزمــون بــرای 
ــان  ــد. داوطلب ــدام کن ــگاه ها اق ــرش در آن دانش پذی

می تواننــد،  غیرانتفاعــی  دانشــگاه هاي  در  ثبت نــام 
پــس از تأییــد مراجــع ذی صــالح، کــه معمــوالً در 
هنــگام آزمــون سراســري مشــخص می شــود، بــا 
ــود  ــای موج ــات و تخصص ه ــهریه، از امکان ــت ش پرداخ

ــد.  ــتفاده نماین ــی اس ــگاه های غیرانتفاع در دانش
ــی  ــگاه غیرانتفاع ــجویان دانش ــی از دانش ــش اعظم  بخ
ــی و کارشناســی تشــکیل  را دانشــجویان مقطــع کاردان
ــگاه آزاد  ــا دانش ــز ب ــهریه آن نی ــزان ش ــد و می می دهن

ــر اســت. ــاً براب تقریب

ث( دانشگاه فرهنگيان 
دانشــگاه فرهنگیــان، دانشــگاهی اســت کــه بــه منظــور 
تربیــت مربیــان و معلمــان توانمند تأســیس شــده اســت 
و بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
و ضوابــط و مقــررات دو وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش و 
ــن  ــاوری اداره می شــود. طبــق ای ــوم، تحقیقــات و فن عل
ــان، در  ــگاه فرهنگی ــزی دانش ــازمان مرک ــاس نامه، س اس
شــهر تهــران مســتقر اســت و  پردیــس آقایــان و خانم ها 
نیــز بــه طــور جداگانــه در هــر یــک از اســتان ها 
راه انــدازی گردیــده و مقــرر شــده اســت کــه ســایر مراکز 
پردیس هــا ســامان دهی  ایــن  در  نیــز  تربیت معلــم 
مي شــوند؛ بــه ایــن ترتیــب، مراکــز تربیــت معلــم ســابق 
ــه  ــان ب ــوان دانشــگاه فرهنگی ــه و تحــت عن ــاء یافت ارتق

ــد.  ــه می دهن ــود ادام ــت خ فعالی
در حــال حاضــر، ایــن دانشــگاه، در دو مقطع کارشناســی 
ارتقــاء  و کارشناسی ارشــد، بــه تربیــت، آمــوزش و 
علمــی و معرفتــی مربیــان و معلمــان آمــوزش و پــرورش 

می پــردازد.
ــه  ــان ورود ب ــري، از متقاضی ــون سراس ــر آزم ــالوه ب ع
ــام  ــز انج ــش نی ــه و گزین ــان، مصاحب ــگاه فرهنگی دانش
ــالمت  ــه س ــوط ب ــت های مرب ــن تس ــود. همچنی می ش
جســمانی از پذیرفته شــدگان ایــن دانشــگاه گرفتــه 
ــه  ــگاه، ب ــه دانش ــدو ورود ب ــجویان از ب ــود و دانش می ش

اســتخدام آمــوزش و پــرورش در می آینــد.

دانشــگاه هاي  خودگــردان  پردیس هــاي  ج( 
دولتي  

 پردیس هــای خــود گــردان، شــعبه هایی از دانشــگاه های 
دولتــی هســتند. طبــق مجــوزی کــه از مجلــس شــورای 
اســالمی بــرای دانشــگاه های دولتــی گرفته شــده اســت، 
ــا ایجــاد پردیس هــاي  بعضــی از دانشــگاه ها می تواننــد ب

خودگردان، 
همــان  در 

ــعباتی  ــگاه ش دانش
ــروع  ــرده و ش ــاد ک ایج

ــه جــذب دانشــجو کننــد. ب
 مــدرک پردیس هــاي خودگردان

معاونــت  و  ریاســت  امضــاء  بــا 
صــادر  مربــوط  دانشــگاه  آموزشــی 

ــدارک  ــاًل مشــابه م می شــود و شــکل آن کام
ــیوه نامه  ــاس ش ــر اس ــت و ب ــه اس ــای روزان دوره ه

ــدرک  ــن م ــردان، در مت ــای خودگ ــیس پردیس ه تأس
ــکده  ــوان دانش ــه عن ــگاهی« ب ــس دانش ــوان »پردی عن

محــل تحصیــل ذکــر می شــود. 
در پردیس هــاي خودگــردان هــر دانشــگاه، اســتادان 
درجــه یــک و برتــر تدریــس می نماینــد و نحــوۀ تدریــس 
ــی، از  ــگاه های دولت ــد دانش ــگاه ها، همانن ــن دانش در ای
ــل  ــه دلی ــت، و ب ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس کیفی
ــد  ــی همانن ــا از مزایای ــن پردیس ه آنکــه دانشــجویان ای
دانشــجویان دوره هــاي روزانــه دانشــگاه ها برخــوردار 
هســتند، بایــد شــهریه پرداخــت نماینــد. میــزان شــهریه 
ــهریه  ــد ش ــگاه، همانن ــر دانش ــردان ه ــس خودگ پردی
دیگــر دانشــگاه ها، در هــر ســال متغیــر بــوده و وابســته 
بــه شــهریه ثابــت و متغیــر آن اســت. همچنیــن پردیــس 
ــی،  ــت آموزش ــاظ کیفی ــگاه ها، از لح ــردان دانش خودگ
ــگاه، در ازاء  ــر دانش ــتند و ه ــاوت هس ــر متف ــا یکدیگ ب
امکانــات و خدماتــی کــه بــه دانشــجویان ایــن پردیس هــا 
ارائــه می دهــد، شــهریه دریافــت می نمایــد؛ امــا در کل، 
شــهریه ایــن پردیس هــا، نســبت بــه ســایر دانشــگاه ها، 
ــد،  ــت مي کنن ــهریه دریاف ــود ش ــجویان خ ــه از دانش ک

بیشــتر اســت.
ادامه دارد
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پیرو اطالعیه مورخ 1400/03/29 در خصوص پرینت کارت شرکت در آزمون سراسري 
سال 1400، بدین  وسیله  نظر متقاضیان رشته تحصیلي علوم ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسري 

سال 1400 را به  نکات زیر جلب مي نماید: 
1- پذیرش دانشجو برای رشته علوم ورزشی در سال 1400 به صورت متمرکز دارای شرایط 
خاص با آزمون عملی، معاینه پزشکي و تست هاي سالمت و تندرستي با ضریب درسی 
4 از بین متقاضیان گروه های آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم انساني و علوم تجربي، 
که  در جلسه آزمون روزهاي پنجشنبه مورخ 1400/04/10 و جمعه مورخ 1400/04/11 
حاضر بوده و از تاریخ 1400/04/06 لغایت 1400/04/12 عالقه مندي خود را با پرداخت 
هزینه آزمون عملي در درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم نموده اند، به عمل خواهد آمد 
و  نتایج نهایی آن، همراه با سایر رشته های متمرکز، در اواخر شهریور ماه اعالم خواهد شد.

2- افرادی که متقاضي آزمون عملي رشته علوم ورزشي یا آموزش تربیت بدني )در بخش 
پذیرش با آزمون( شده اند، می توانند پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري، حتی اگر 
براساس مندرجات کارنامه در دوره روزانه، مجاز به انتخاب رشته نشده باشند، نیز 
با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان در زمان مقرر )دهه دوم مرداد ماه(، نسبت 
به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي دوره روزانه از رشته علوم ورزشی یا آموزش 
تربيت بدنی در فرم انتخاب رشته این آزمون، در هر اولویتي که عالقه دارند، اقدام نمایند.
3- متقاضیان رشته  تحصیلي مذکور، بر اساس اولویت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب 

رشته گزینش خواهند شد.
عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  علوم  رشته    متقاضیان  مهم:  یادآوري 
و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، باید از سالمت کامل جسماني 
برخوردار بوده و به خصوص از سالمت قلبي و ریوي خود یقين داشته و آمادگي هاي 
الزم براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي را داشته  باشند. با 
توجه به اینکه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي، معاینات پزشکي با نظارت پژوهشگاه 
تربیت بدني و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انجام خواهد شد، نیازی به 

همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي براي متقاضیان نیست. 
4- متقاضیان رشته آموزش تربیت بدني و علوم ورزشي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان 
وابسته به وزارت آموزش و پرورش، عالوه بر شرکت در آزمون عملي، در صورتي که در 
ردیف معرفي شدگان رشته هاي فوق برای انجام مراحل مصاحبه رشته هاي دانشگاه 
انجام مراحل  فرهنگیان قرار گیرند، مي بایست طبق اطالعیه اي که در خصوص زمان 
مصاحبه رشته هاي تحصیلي این دانشگاه در دهه اول شهریور ماه از سوی این سازمان 
اعالم میشود، براي شرکت در مصاحبه تخصصي و بررسي صالحیت هاي عمومي که در دو 
قسمت مجزا از سوی آموزش و پرورش برگزار خواهد شد، نیز شرکت نمایند؛ در غیر این 
صورت، عدم شرکت آنها به منزله انصراف فرد از ادامه گزینش تلقي مي شود؛ بنابراین، همه 
متقاضیان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسي صالحیت هاي عمومي باشند تا در گزینش 

نهایي، که براساس ضوابط این سازمان انجام مي شود، قرار گیرند.
تاریخ  )از  مقرر  در موعد  که  صورتي  در  بدني،  تربیت  عملي  آزمون  متقاضیان   -5
1400/04/06 لغایت 1400/04/12( نسبت به اعالم عالقه مندی و پرداخت هزینه 

آزمون عملي اقدام ننموده اند، درصورت تمایل براي شرکت در آزمون عملي )به شرطی 
که در جلسه امتحانی گروه های آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم انساني و علوم تجربي 
بوده اند(،  مورخ 1400/04/11 حاضر  و جمعه  مورخ 1400/04/10  پنجشنبه  روزهاي 
مي توانند به منظور بررسي وضعیت خود، با همراه داشتن دو قطعه عکس، کارت شناسایي 
معتبر و همچنین شماره داوطلب و پرونده گروه آزمایشي شرکت در آزمون، به محل برگزاري 
آزمون و به نماینده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري آزمون، مراجعه نمایند. 
6- آزمون عملي تربیت بدني  براي همه متقاضیان:  از تاریخ 1400/05/31 تا 1400/06/01 
برای برادران، و از تاریخ 1400/06/02 تا 1400/06/03  برای خواهران برگزار مي شود. 
متقاضیان مي بایست فقط  براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در 
اطالعيه ای كه متعاقباً در تاریخ 1400/05/24 از درگاه اطالع رسانی این سازمان 
   www.ssrc.ac.ir :و از درگاه پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی به نشانی
منتشر خواهد شد، در آزمون عملي شرکت نمایند. ضمناً کارت شرکت در آزمون عملي، 

در حوزهاي برگزاري آزمون عملي تحویل متقاضیان خواهد شد. 
7- متقاضیان رشته  علوم ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربیت بدني 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، عالوه بر مبلغ واریزي براي هزینه آزمون عملي )موضوع 
پرداخت 700/000 »هفتصد هزار« ریال در اطالعيه مورخ 1400/03/29(، می بایست 
بابت پرداخت هزینه انجام معاینه پزشکي و تست هاي سالمت و تندرستي مبلغ 650/000 
تربيت  پژوهشگاه   درگاه  به  تاریخ 1400/05/10  از   ریال،  پنجاه هزار(  )ششصدو 
بدنی  به نشانی: www.ssrc.ac.ir  مراجعه نموده و هزینه را پرداخت نمایند. در ضمن 
متقاضیان باید از فیش مربوط پرینت گرفته و در زمان و محل اعالم شده در اطالعيه مورخ 
1400/05/24 به حوزه هاي برگزاري محل آزمون عملي مراجعه نمایند. همچنین الزم است 
که متقاضیان، فیش پرداخت را به نماینده پژوهشگاه تربیت بدنی مستقر در حوزه آزمون 

عملي تحویل دهند.
یادآوری مهم برای متقاضيان: 

1- آزمون، متناسب با شرایط کنونی کشور بازبینی شده و فیلم شیوه اجرای آزمون، همراه 
با دستورالعمل های مربوطه، در درگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی قابل مشاهده 
است و متقاضیان گرامی می توانند با مشاهده فیلم و تمرین مهارت های الزم، آمادگی نسبی 

بیشتری را برای شرکت در آزمون علوم ورزشی کسب نمایند. 
2- همه متقاضیان موظف هستند که لباس و کفش مناسب سالن ورزشی، و وسایل 
بهداشتی الزم، از جمله: سه عدد ماسک، دو جفت دستکش التکس و مواد ضدعفونی کننده، 
همراه خود داشته باشند تا در زمان حضور در دانشگاه، اقدام به رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی نمایند.
3- همه متقاضیان موظف به رعایت فاصله دو متری از عوامل اجرایی و سایر متقاضیان 
هستند؛ ضمن اینکه باید از رّد و بدل کردن وسایل شخصی با سایرین، جداً خودداری نمایند.
4- به منظور حفظ سالمت متقاضیان و خانواده آنها، از ورود افراد همراه به حوزه های 
اجرای آزمون عملی جلوگیری خواهد شد و این افراد می بایست در محیطی خارج از فضای 

دانشگاه، در انتظار اتمام آزمون و بازگشت متقاضیان باشند. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم شرایط ، ضوابط و زمان برگزاري آزمون عملي رشته  علوم 

ورزشي و آموزش تربيت بدني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي و دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1400
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  مربوط  متعدد در خصوص موضوعات  و مصاحبه های  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 

شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  یا سوء استفاده احتمالي  اقدامات خالف قوانین و مقررات  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.        

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضيحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي ، سهميه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

5- متقاضیان گرامی می بایست یک ساعت قبل از حضور در حوزه، آب و مواد غذایی مورد 
نیاز خویش را مصرف نمایند تا در صورت طوالنی شدن فرآیند آزمون دچار ضعف جسمی 
نشوند. همراه داشتن نوشیدنی و میان وعده مناسب و مصرف شخصی این مواد، بالمانع 
است )در حوزه های آزمون عملی، مواد غذایی و نوشیدنی توزیع نمی شود و هر متقاضی 

می بایست شخصاً احتیاجات خود را در این زمینه مرتفع سازد(.
6- به همراه داشتن دو قطعه عکس 4×3، لباس  و کفش  ورزشي ، اصل شناسنامه یا کارت 
ملي و اصل فیش هزینه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام معاینه پزشکي به مبلغ 
650/000 )ششصد  و پنجاه هزار( ریال در زمان آزمون عملي، ضروري است؛ در غیر این 

صورت، از متقاضی  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد. 
7- همه متقاضيان می بایست، طبق برنامه  زماني و اقدامات اعالم شده در این 
اطالعيه و همچنين اطالعيه ای كه در تاریخ 1400/05/24 در درگاه اطالع رسانی 
این سازمان و درگاه پژوهشگاه تربيت بدنی منتشر می شود، عمل نمایند. ضمنًا 

آزمون  عملي علوم ورزشی، قابل تمدید یا تکرار نخواهد بود.
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم   به 

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات 
الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤاالت خود را در این خصوص، از طریق بخش 

پاسخگویي اینترنتي این سازمان ارسال نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

17 مرداد روز خربنگار گرامی باد
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ارزش فرزندتان، فراتر از رتبۀ اوست!

چشم هایش قرمز است و چهرۀ درهمی دارد. می گوید از 
وقتی رتبه ام آمده، پدرم با من قهر کرده است. می گوید 
حاال  بشوی،  دکتر  تو  که  داشتم  آرزو  کودکی  از  من 
رتبه ات به پرستاری هم نمی رسد! من اصاًل از رشته های 
پزشکی و پیراپزشکی خوشم نمی آید و آرزویم این است 
که معلم شوم؛ ولی حتی جرأت گفتنش را هم به پدرم 
اما  شود،  پزشک  که  داشته  دوست  پدرم  چون  ندارم؛ 
آنچه  به  است  نتوانسته  داشته،  که  مشکالتی  دلیل  به 
می خواسته برسد و حاال تنها امید و آرزویش این است 

که من پزشک شوم. 
شد،  گفته  آنچه  مشابه  صحنه هایی  دیدن  روزها  این 
عجیب نیست؛ والدینی که تصوری از یک فرزند نمونه 
با تخیالت  در ذهن خود دارند و مایلند که فرزندشان 
و تصورات آنها همخوانی داشته باشد. آنها فکر می کنند 
که به دلیل تجربه و آگاهی بیشتر، حق با آنهاست و باید 
فرزندشان به نظرات آنها احترام بگذارد؛ زیرا فرزندشان 
و  ندارد  شرایط  از  درستی  شناخت  کم،  خاطر سن  به 
از  دسته  این  بدهد.  تشخیص  را  بد  و  خوب  نمی تواند 
والدین، مسائل را بر اساس نیازها، ترجیحات و تجربیات 
گذشتۀ خود درک می کنند و تصور می کنند که حقیقت 
است که هر یک  این  واقعیت  اما  آنها می فهمند؛  را 
حقیقت  از  را  خودمان  تعبیر  و  برداشت  ما،  از 

داریم و نباید مسائل را تنها از منظر 
شخصی نگاه کنیم. 

دربارۀ  مسأله ای  با  که  هنگامی  والدین،  از  یک  هر 
فرزندشان روبرو می شوند، شایسته است که از دیدگاه 
و قالبی که منحصر به خودشان است، بیرون بیایند و 
تجربیات خود را نادیده بگیرند و آن گاه بگویند که چه 
کنند  سعی  گاهی  که  است  الزم  والدین  دارند.  نظری 
بگویند  آن گاه  و  بنگرند  فرزندشان  منظر  از  را  مسائل 
که چه می بینند. اگر دو طرف، امور را از منظر یکدیگر 
بگذارند،  اشتراک  به  یکدیگر  با  را  نظراتشان  و  ببینند 
رسیدن به نقطۀ مشترک، آسان تر می شود و منفی نگری 

نسبت به یکدیگر، از بین می رود. 
فرزندشان  به  را  آرزوهایشان  و  تخیالت  والدین  وقتی 
تحمیل می کنند یا فرزندشان همرنگ خیال پردازی های 
یا  احساس شکست می کند  نتیجه  در  و  نمی شود  آنها 
مطابق میل و آرزوهای آنها رفتار می کند و حس یک اسیر 
را دارد، چون فکر می کند که تحت کنترل شدید است، 
انتخاب های محدودی دارد و  اختیار زندگی خود را ندارد.  

دارد،  اشتباه  انتخاب  زمینه،  این  در  فرزندی  اگر  حتی 
وظیفه والدین فقط توصیه و مشورت دادن به آنهاست. 
بپذیرید که باید گاهی به فرزندتان فرصت اشتباه کردن 
احساس  و  بیاموزد  این طریق، درس هایی  از  تا  بدهید 
یک  است.  برگزیده  خود  را  زندگی اش  مسیر  که  کند 
تصویر  جوی  و  جست  در  باید  توانمند،  پسر  یا  دختر 
هیچ  خیاالت  و  تصورات  نه  باشد،  ذهنی خودش 
کس دیگر، و موفقیت وی در این است که به 

آنچه که عالقه دارد برسد. 
والدینی که نسبت  یک روان شناس برجسته، می گوید: 
به آیندۀ فرزندشان، بدون تعصب و غرض ورزی برخورد 
نزدیکی  و  بیشتر حس صمیمیت  درصد  می کنند، 14 
این حس  به فرزندشان دارند و 19 درصد کمتر دچار 
آنان در  با  هستند که فرزندشان مسائل شخصی اش را 

میان نمی گذارد.  
به سوابق کسانی که  نگاه  با  بدانید   است  انتها خوب  در 
می خواهند تغییر رشته بدهند، به این نکته می رسیم که 
وارد  والدینشان  تحمیل  خاطر  به  افراد،  این  از  بسیاری 
آنها  در  استعدادی  یا  عالقه  هیچ  که  شده اند  رشته هایی 
تحصیل  اواسط  در  فرد  مواقع،  این گونه  در  نداشته اند. 
برای پیشرفت خود احساس مسؤولیت  دلسرد می شود و 
نمی کند. به همین دلیل، توصیه می کنیم که حتماً عالقه ها 
نظر  در  رشته  انتخاب  هنگام  را  فرزندتان  استعدادهای  و 
بگیرید و هرگز نظر خودتان را به او تحمیل نکنید؛ حتی 
در نظر بگیرید که ممکن است فرزندتان کاًل از راه تحصیل 
و علم آموزی به موفقیت نرسد؛ پس اصرار بر ادامه تحصیل 
وي نداشته باشید؛ زیرا موفقیت، یک راه واحد ندارد و برای 
هر کسی این مسیر فرق می کند؛ حتی راه موفقیت والدین 
و فرزندان، متفاوت است و اگر خودتان با پیمودن راهی به 
موفقیت رسیدید، نباید آن را برای فرزندتان الگو بسازید؛ 
نتیجه برسد که در آن مسیر،  این  به  اینکه خودش  مگر 

عالقه، استعداد و توانایی الزم را دارد.

والدینی که نسبت به آیندۀ فرزندشان، 
بدون تعصب و غرض ورزی برخورد 
می کنند، 14 درصد بيشتر حس 

صميميت و نزدیکی به 
فرزندشان دارند و 19 درصد 
کمتر دچار این حس هستند که 
فرزندشان مسائل شخصی اش را با 

آنان در ميان نمی گذارد
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذیرش بر اساس سوابق تحصيلي »معدل کل دیپلم« دوره هاي مقطع 

کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1400 
به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  مقطع  کارداني 
نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي 
سال 1400 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل مقطع کارداني« صورت مي گیرد، 
مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ 1400/03/30 لغایت 1400/04/11 ( 
موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای پذیرش در این رشته ها، از روز 

سه شنبه مورخ 1400/05/19 تا روز جمعه مورخ 1400/05/22 به درگاه اطالع رساني این 
سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع 
اطالعیه مورخ 1400/04/06 که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس 

است(، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

به  کارداني  دوره هاي   در  آنها  پذیرش  که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
دوره  کل  »معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً   1400 سال  ناپیوسته  کارشناسي 
کارداني« صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ 1400/03/23 
لغایت 1400/04/04 ( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذیرش در این رشته ها، از 
روز سه شنبه مورخ 1400/05/19 تا روز جمعه مورخ 1400/05/22 به درگاه اطالع رساني 

این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن 
)موضوع اطالعیه هاي مورخ 1400/03/30 و 1400/04/02 که از طریق درگاه اطالع رساني 
این سازمان در دسترس است(، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها 

اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصيلي »معدل کل
 دوره کارداني« دوره هاي  کارداني به کارشناسي  ناپيوسته سال 1400 

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و 
وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارک 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. ضمناً 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 مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 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 شخصاَ 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.

با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری از 

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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سال 1336 در روستای زیبا و تاریخی اسفنجان اسکو به 
دنیا آمد و در کوچه باغ هـای چهار فصل روستا، آنجا که 
هر ساله در اردیبهشت رؤیایی اسفنجان،  مراسم آیینی 
سر  پشت  را  کودکی  می شد،  برگزار  قوربانی*«  »اوکوز 
گذاشت. روستا زیبا بود، اما امکانات نداشت؛ برق نداشت، 
آب نداشت و تازه کودکی اش مثل بیشتر بچه هـای روستا 
نیز  به پایان نرسید. هنوز فقط هفت سال داشت و در 
کالس اول دبستان درس می خواند که پدرش را از دست 
بیرون  مدرسه  نیمکت  پشت  از  که  شد  مجبور  و  داد 
بیاید و پشت دار قالی بنشیند. تا سیزده سالگی روزها 
کار می کرد و شب هـا درس می خواند. خودش می گوید 
وضعیت مالی شان به قدری تنگ بود که در سال  فقط دو 
بار،  21 ماه رمضان و شب چهارشنبه سوری، می توانستند 
برنج بخورند و هر چند سال یک بار، در آن سرمای سوزان 
اسفنجان، می توانست کفش بخرد .سیزده ساله بود که 
صبح هـا  پشت یک وانت نیسان می ایستاد و قالی هـای 
کوچک را بر دوش می گرفت و از ده به اسکو می رفت و 
قالی هـا را می فروخت از هر قالی 5 ریال تا  یک تومان 

سود می کرد.
او دربارۀ آن روزها می گوید: صبح هـای زمستان، وقتی که 
پشت وانت نیسان می ایستادم، هوا آن قدر سرد بود که تا 

اسکو تمام پیشانی ام یخ می بست!
سودهای  همان  انداز  پس  با  توانست  سالگی  هجده  در 
اندک، 10 هزار تومان جمع کند و با همان 10 هزار تومان 
به تبریز رفت و یک چهارم مغازه ای را به قیمت 25 هزار 
تومان خرید که 10 هزار تومان آن را نقد داد و 15 هزار 
تومان باقی مانده را قرار شد که ماهی هزار تومان قسط 
بدهد. چیزی نگذشت که با 20 هزار تومان پول و 60 هزار 

تومان  وام بانکی تصمیم گرفت به آلمان برود.

نبودم،  بلد  زبان  اصاًل  آلمان می گوید:  به  دربارۀ سفرش 
اما می خواستم ببینم که آدم هـای پولدار چه می کنند. با 
داشتن کارت ویزیت یک تاجر ایرانی در آلمان، به آنجا 
رفتم و به سختی توانستم به رانندۀ تاکسی نشانی بدهم 
و به محل کار آن تاجر رفتم. مدتی آنجا ایستادم که یک 
آقایی آمد و از من پرسید که ایرانی هستم، گفتم بله و 
برای بازار یابی به آلمان آمده ام. گفت اگر می خواهی در 
با  و   برو  ایران  به  بدهی،  انجام  کار جدیدی  زمینه  این 
چهار تا فرش گرد به اینجا بیا؛ چون اینجا متقاضی فرش  

گرد هستند.
او به ایران باز می گردد و ابریشم و دستگاه بافندگی فرش 
می کند.  گرد  فرش  بافت  به  شروع  و  می خرد  نسیه  را 
اولین تاجر، با پیش پرداخت 6/5 میلیون تومانی، اولین 
سفارشات را به عظیم زاده می دهد و کم کم، پای دیگر 
تاجران باز می شود و صادرات فرش به کشورهای آلمان، 

ایتالیا، سوئیس و بلژیک شروع می شود.
خودش  که  فردی  است؛  عظیم زاده«  »احد  از  سخن 
ترین »بیزینس من« فرش دستباف  معتقد است موفق 
در دنیاست، و به قول خودش، هر بار که برای خرید به 
بازار تبریز می رود، این بازار را تکان می دهد؛ آن هم در 
هنگامه ای که بحران در تار و پود تولید و تجارت فرش 
گفتۀ  به  که  است؛  فردی  شده  تنیده  ایران  دستباف 
خودش از صفر شروع نکرده، بلکه از زیر صفر شروع کرده 

است!
داشته  هم  سخت  روزهای  ثروتمند،  و  موفق  تاجر  این 
است. خود او در این باره می گوید: سال 1372 مشکالتی 
در ایتالیا، سوئیس، زوریخ و دبی پیش آمد و پول هـایمان 
را خوردند. رقم بسیار باال بود، به مو رسیدیم! همه گفتند 
پیکان  آنجا رسیدم که یک  به  تمام شد.  که عظیم زاده 

بگیرم و مسافرکشی کنم!
 احد عظیم زاده، دست به دامان ضامن آهو می شود. خود 
امام رضا )ع( می گیرد و  ظرف  از  را  می گوید حاجتش 
شش ماه،  با درخواست یکی از دوستانش که در سوئیس 
زندگی می کرده و  قصد خرید فرش داشته است، 10 برابر 

قبل، اوضاعش بهتر می شود!
مختلف  کشورهای  به  خود،  سرمایه  با  حاال  عظیم زاده، 
هر  عالقه  مورد  الگوهای  و  طرح هـا  از  تا  می کند  سفر 
کشور ایده برداری کند و با تلفیق آن طرح ها و الگوها با 
نقش و نگار ایرانی، فرش هـای مورد سلیقه آنها را عرضه 
کند. وی یکی از رمزهای موفقیتش را احترام به مشتری 
می داند و می گوید :پیش مشتری، مثل سربازی که جلوی 
احترام می ایستم؛ حاال  با  فرمانده اش خبردار می ایستد، 

هرکه می خواهد باشد! 
وی خطاب به جوانان می گوید: بعضی هـا می گویند که 
را شروع کرد که می شد  فعالیتش  زمانی  در  عظیم زاده 
پیشرفت  می شود  همیشه  می گویم  من  کرد.  پیشرفت 
کرد. توصیه من به جوانان این است که منطقی فکر کنند. 
این گونه نبوده است که شب بخوابم، صبح پولدار شوم. 
خاک خوردم و رنج کشیدم و آثار این رنج هنوز در  من 
هست. جوانان امیدشان به خدا و فکر و بازوی خودشان 
باشد و درستکار باشند و تالش و تالش و تالش کنند و 
درصد  تا 20  کردن 10  ریسک  در  باشند.  ریسک  اهل 
فرمول  این  است.  موفقیت  تا 90 درصد  و 80  شکست 

من است.
از  نفر   1700 باالی  حاال  شد،  بزرگ  یتیم  خود  که  او 

بچه هـای یتیم را زیر پوشش قرار داده است.
که  می کنم  »افتخار  می گوید:  زمینه  این  در  وی 
می کنم  افتخار  شدم.  کشور  نمونه  خّیر  طّی دو سال، 
اشتغال زایی  هستم.  کشور  برتر  جزو 100 کارآفرین  که 
باز  را دوست دارم. دوست دارم سفره مرتضی علی )ع( 
کنم، معتقدم که خدا مرا وسیله قرار داده است. با خودم 
پیمان بستم تا عمر دارم، هرسال 100 بچه به آنها اضافه 
کنم. وصیت کرده ام که پس از مرگم، تا 10 سال بعد از 
عمرم هر سال 100 بچه یتیم اضافه شود و مخارج همه 
یتیم ها را از محل ارثم بپردازند. بعد از 10 سال هم، اگر 
بازماندگانم لیاقت داشتند، راه مرا ادامه می دهند. سفره 
یتیم ها و می آیند و غذا می خورند،  برای  که می اندازیم 

کیف می کنم. گریه می کنم و حال می کنم.«

* آیین قربانی کردن گاو، هر ساله قبل از چهلمین روز 
با شکوهی  با آداب خاص و  بهار، در روستای اسفنجان 
افسانه هـای  آیین،  این  تاریخچه  دربارۀ  می شود.  برگزار 

متعددی وجود دارد.

سختکوشان :

احد عظيم زاده، بزرگترین تاجر فرش دستباف ایرانی :

من از صفر رشوع نکردم ؛ از زیر صفر رشوع کردم!
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

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

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

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خواننـدگان، بازديدكننـــدگان و عالقه منــدان مى تواننــد طـرح هـا، عكـس ها، 

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

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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