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یادداشت  هفته

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 1399

17 ربیع االّول ، فرخنده زاد روز 

پیامبر رحمت ، حضرت محمد بن 

عبدا...)صّلی ا... علیه وآله وَسلَّم( 

و رئیس مذهب جعفری ، حضرت 

امام جعفرصادق )علیه السالم( بر 

تمام مسلمانان تهنیت باد  

صفحه  11

صفحه  2

صفحه  10

صفحه 3

چند نكته درباره تأثير سوابق تحصيلي و 

انتخاب نظام آموزشي در آزمون سراسري 1399

 98/8/6 مورخ  اطالعيه  پيرو 
داوطلبان   به  اطالع   بدين وسيله  
شركت كننده در آزمون  كارشناسي ارشد 
ناپيــوسته سال 1398 مي رســاند 
حاوي  سازمان،  اين  اطالعيه  كه 
و  دانشگاه ها  محل هاي  كدرشته 
عالي كه ظرفيت  آموزش   مؤسسات  

عصر  در  است،  نشده  تكميل  آنها 
 1398/8/22 مورخ  چهارشنبه  روز 
سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در 
منتشر خواهد شد و كليه متقاضيان 
مندرجات  اساس  بر  شرايط  واجد 
شد،  خواهد  منتشر  كه  اطالعيه اي 
مورخ  پنجشنبه  روز  از  مي توانند 

مورخ  يكشنبه  لغايت   1398/8/23
پايگاه  طريق  از   1398/8/26
نسبت  سازمان،  اين  اطالع رساني 
انتخاب كدرشته محل هاي مورد  به 

عالقه خود اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش 
آموزش كشور

23 تا 26 آبان : 

مهلت  تكمیل ظرفیت 
آزمون   كارشناسي   ارشد  

ناپیوسته     1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تأثیر سوابق تحصیلي ، انتخاب نظام 

آموزشي و منابع آزمون سراسري 

سال 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 تكمیل ظرفیت پذیرش 
دانشجو در سال 1398

بودن در زمان حال 

موفقیت درآینده

معاون اداري و مالي وزیر علوم خبر داد :

الكترونیكی شدن پایان نامه ها 
از بهمن ماه كلید می خورد
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   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
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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

رسول گرامي اسالم )ص( فرمودند:
آگاه باشيد كه نماز، سفرة گستردة خداوند در 
زمين است كه پروردگار، آن را روزي پنج بار 

براي اهل رحمتش گوارا نموده است.

و  خاندان  بهترين  از  را  )ص([  ]محمد  او 
كه  درختي  از  بركشيد؛  دودمان  گرامي ترين 
امينان  و  كرد،  جدا  آن  از  را  خود  پيامبران 
او  فرزندان  آورد.  بيرون  و  برگزيد  را  خويش 
نيكوترين  خاندانش  و  فرزندانند،  بهترين 

خاندان، و دودمان او بهترين دودمان. 

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
تنها  و چون  مهربانند،  يكديگر  با  ما  شيعيان 

باشند، خدا را ياد كنند. 

سؤاالت  منابع  درباره  ستون  اين  در  گذشته  هفته 

گفتيم.  با شما سخن  آزمون سراسري سال 1399 

تأثير  درباره  شما  با  ادامه،  در  نيز،  شماره  اين  در 

انتخاب نظام آموزشي در آزمون  سوابق تحصيلي و 

سراسري سال آينده )1399( چند نكته كلي را در 

ميان خواهيم گذاشت.

اين نكات به قرار زيرند:

ماه سال  آبان  اول  مورخ  اساس مصوبه جلسه  بر  1ـ 

جاري شوراي سنجش و پذيرش،  در آزمون سراسري 

تحصيلي،  سوابق  تأثير  ميزان   ،)1399( آينده  سال 

حداكثر 30 درصد و با تأثير مثبت اعمال مي شود كه 

شرح آن به طور كلي در اطالعيه مربوط، در شماره 

پيشين و همين شماره از نشريه درج گرديده است.

2ـ با عنايت به مصوبه جلسه مورخ 29 تير ماه سال 

سراسري،  آزمون  پذيرش  و  شوراي سنجش  جاري 

داوطلبان آزمون سراسري سال آينده )1399( مي توانند، 

تحصيل  آن  در  كه  آموزشي  نظام  به  توجه  بدون 

كرده اند، به يكي از دو مجموعه سؤال )سؤاالت نظام 

آموزشي 3-3-6 يا سؤاالت مربوط به نظام آموزشي 

قديم، سالي واحدي و ترمي واحدي(  كه تمايل دارند 

داوطلبان،  كه  است  شايسته  بنابراين،  دهند؛  پاسخ 

در زمان ثبت نام در اين آزمون، عالقه مندي خود را به 

پاسخگويي هر مجموعه سؤال، در تقاضانامه ثبت نامي 

خودشان مشخص و اعالم كنند.

3ـ ضمناً فهرست منابع آزمون سراسري سال 1399 

)نظام آموزشي قديم و نظام آموزشي جديد 6-3-3( 

نيز به طور مشروح، عالوه بر سايت سازمان سنجش، 

در همين شماره از نشريه درج گرديده است.

شاد و سربلند باشيد

چند نكته درباره تأثير سوابق تحصيلي 
و انتخاب نظام آموزشي در آزمون سراسري 1399

آزمون های  در  كننده  داوطلبان شركت  كليه  اطالع  به 
برگزار شده سال 1398 می رساند كه بر اساس مصوبات 
پذيرش  و  سنجش  شورای  جلسه  يكمين  و  بيست 
دانشجو و دوازدهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش 
تحصيالت تكميلی در مورخ 98/8/1، مقرر گرديد كه 
آزمون های  در  فقط  دانشجو،  پذيرش  ظرفيت  تكميل 
زمانی  برنامه  اساس  بر  ماه  بهمن  پذيرش  برای  زير و 
اعالم  رشته،  انتخاب  ثبت نام،  زمان  شامل:  هماهنگ 
آزمون  هر  در  پذيرفته شدگان  ثبت نام  زمان  و  نتيجه 
صورت پذيرد؛ لذا برنامه زمانی ثبت نام يا انتخاب رشته 
از  يک  هر  در  ظرفيت ها  تكميل  اين  پذيرش  نحوة  و 

آموزشی  نظام های  زير  با  هماهنگی  از  پس  آزمون ها، 
از جمله: دانشگاه آزاد اسالمی، از طريق سايت سازمان 

سنجش آموزش كشور متعاقباً اعالم خواهد شد.
- آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته.

- آزمون كاردانی به كارشناسی.
- آزمون فنی و حرفه ای.

- آزمون جامع علمی - كاربردی.
- آزمون سراسری )فقط برای رشته محل های صرفاً بر 

اساس سوابق تحصيلی(. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 تكمیل ظرفیت 
پذیرش دانشجو در سال 1398
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معاون اداري و مالي وزیر علوم خبر داد :

الكترونیكی شدن پایان نامه ها از 
بهمن ماه كلید می خورد

معـاون اداری و مالی وزارت علـوم اعـالم کرد: 
پایان نامه های فارغ التحصيالن ترم بهمن 98 باید 

به صورت الکترونيکی باشد.
دكتر محمدتقی نظرپور، درباره جزئيات الكترونيكی شدن 
پايان نامه های دانشجويی، گفت: دانشگاه ها در زمينه الكترونيكی 

شدن پايان نامه ها خيلی مشكلی ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه هايی هستند كه 
يک  و  است  الكترونيک  صورت  به  آنها  پايان نامه های 
ارائه می شود، به  از پايان نامه، وقتی به كتابخانه  نسخه 
صورت »سی دی« است كه نسخه »پی دی اف« رساله 
بوده و دانشجويان می توانند مباحث و موضوعاتی را كه 

می خواهند پيدا كنند.
معاون اداری و مالی وزارت علوم، افزود: الكترونيكی شدن 
پايان نامه ها خيلی مشكل خاصی نداشته و به ساز و كاری 

هم نياز ندارد كه دانشگاه ها داشته باشند.
و  جاري  سال  ماه  بهمن  فارغ التحصيالن  افزود:  وی 
مهرماه سال آينده، بايد، بر اساس اين ساز و كار عمل 
كرده و پايان نامه های آنها از حالت كاغذی خارج شده و 

به صورت الكترونيک باشد.

فراخوان جشنواره پایان نامه های 
دانشجویی در حوزه »فقر«

رفاه  و  تعاون،  کار  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاونت 
اجتماعی، از برگزاری جشنواره پایان نامه های برتر 

دانشجویی در حوزه »فقر«، خبر داد.
در  دانشجويی  برتر  پايان نامه های  از  جشنواره،  اين  در 
حوزه »فقر«، كه در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری و 
در دهه 1390 نگاشته شده اند، در تاريخ 25 آذر ماه به 

مناسبت روز پژوهش تقدير می شود.
محورهای موضوعی اين جشنواره شامل: مفهوم شناسی 
فقر،  سنجش فقر، فقر چند بعدی، فقر و نابرابری، علل 
بروز و تشديد فقر، آثار و پيامدهای اجتماعی، فرهنگی 
و سياسی فقر، راهكارهای كاهش فقر و مبارزه با آن، و 

محور آزاد شامل تمامی موضوعات مرتبط با فقر است.
جشنواره،  اين  در  شركت  برای  می توانند  عالقه مندان 
ثبت نام  به  نسبت   1398 آبان   30 تاريخ  تا  حداكثر 
پست  آدرس  به  خود  پايان نامه های  ارسال  و 

الكترونيكی: thesis@mcls.gov.ir اقدام كنند.

دسترسی به منابع درسی دانشگاه 
پیام نور از طریق اپلیكیشن 

پيام نور  دانشگاه  انتشارات  و  چاپ  مرکز  رئيس 
اعالم کرد: دانشجویان دانشگاه پيام نور می توانند 
دانشگاه  انتشارات  کتاب های  الکترونيکی  نسخه 

پيام نور را تهيه کنند.
چاپ  اينكه  عنوان  با  محمدرضاخانی،  محمدرضا  دكتر 
كاغذ  از  كشور  در  بار  اولين  برای  دانشگاه  انتشارات  و 
مصنوعی)پليمری( برای توليد جلد كتاب استفاده كرده 
است، گفت: استفاده از اين كاغذ، عالوه بر صرفه جويی، 
و  انرژی  هزينه  كاهش  كتاب ها،  كيفيت  ارتقاء  موجب 
حفظ  موجب  تر  مهم  همه  از  و  دستگاه ها  استهالک 
دانشگاه  در  سبز  مديريت  روند  بهبود  و  محيط زيست 

خواهد شد.
اين  انتشارات  و  مركز چاپ  فعاليت های  تشريح  در  وی، 
دانشگاه، با اشاره به رونمايی از  سامانه امانت ديجيتال)توليد 
كتاب الكترونيكی( به نشانی: lib.pnu.ac.ir، گفت: با 
استفاده از اين سامانه، دانشجويان می توانند با پرداخت 
مبلغ 100 هزار ريال در هر ترم به مدت 6 ماه، امكان 
منتشر  عناوين  كليه  الكترونيكی  محتوای  از  استفاده 

شده را داشته باشند.  

افزود:  پيام نور  دانشگاه  انتشارات  و  چاپ  مركز  رئيس 
فروشگاه آن الين كتب درسی دانشگاه پيام نور به نشانی: 
به  دسترسی  امكان  نيز    digibook.pnu.ac.ir
تمام  برای  را  واسطه  بدون  دانشگاه  كاغذی  كتاب های 
با  می توانند  دانشجويان  و  می كند  فراهم  دانشجويان 
پرداخت هزينه پست، كتاب ها را دِر منزل خود تحويل 

گيرند.
همچنين  پيام نور  دانشگاه  دانشجويان  شد:  يادآور  وی 
انتشارات  كتاب های  الكترونيكی  نسخه  می توانند 
به  دانشگاه  كتابخوان  اپليكيشن  از  را  پيام نور  دانشگاه 

آدرس: apps.pnu.ac.ir تهيه كنند.

27 آبان ماه:

آخرین مهلت ثبت نام آزمون الكترونیک 
پیش كارورزی و علوم پایه

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئيس 
در  شرکت  متقاضيان  ثبت نام  گفت:  بهداشت 
و  پيش کارورزی  دوره  ميان  الکترونيک  آزمون 

علوم پایه، تا ۲۷ آبان ماه ادامه دارد. 
اظهار  مطلب،  اين  بيان  ضمن  حيدرزاده،  آبتين  دكتر 
الكترونيک  آزمون  در  شركت  متقاضيان  ثبت نام  كرد: 
ميان دوره پيش كارورزی و علوم پايه، كه از 1۴ آبان ماه 

آغاز شده است، تا 2۷ آبان ماه ادامه دارد.
وی در ادامه تصريح كرد: آزمون پيش كارورزی الكترونيک 
ميان دوره و علوم پايه پزشكی و دندانپزشكی نيز روز 

پنجشنبه ۷ آذر ماه 98 برگزار می شود.
در  كرده  تحصيل  داوطلبان  حيدرزاده،  دكتر  گفته  به 
آموزشی تشكيل  از كشور، كه در مركز خدمات  خارج 
سايت مركز  طريق  از  ثبت نام  از  قبل  داده اند،  پرونده 
سنجش آموزش پزشكی، بايد مبلغ 150 هزار تومان به 
صورت اينترنتی به عنوان هزينه ثبت نام پرداخت كنند.

بهداشت  وزارت  پزشكی  آموزش  سنجش  مركز  رئيس 
روز   16 ساعت  تا  بايد  داوطلبان،  از  گروه  اين  گفت: 
دوشنبه 2۷ آبان ماه با در دست داشتن پرينت پرداخت 
هزينه و همراه داشتن يک قطعه عكس و كارت ملی، 
و  پايه  علوم  آزمون های  برگزاركننده  قطب  مراكز  به 
آزمون  در  ثبت نام  به  نسبت  و  مراجعه  پيش كارورزی 

مذكور اقدام كنند.
كشور  از  خارج  در  كرده  تحصيل  داوطلبان  افزود:  وی 
به  ثبت نام،  وجه  پرداخت  كه  باشند  داشته  توجه  بايد 
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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 چهارمني 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.

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

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

ارسال منايند. 

peyk.sanjesh.org  :نشانی سایت

منزله ثبت نام در اين آزمون نيست و بايد برای تكميل 
فرآيند ثبت نام، به مراكز قطب برگزاركننده آزمون ياد شده 

مراجعه كنند.
در  تحصيل كرده  داوطلبان  كرد:  اظهار  دكتر حيدرزاده 
داخل كشور نيز براي ثبت نام در اين آزمون، تا ساعت 
به  دارند  فرصت   98 ماه  آبان   2۷ دوشنبه  روز   16
دانشگاه محل تحصيل خود در حوزه مراكز برگزاركننده 
ميان  پيش كارورزی  و  پايه  علوم  جامع  آزمون های 
قطب  مركز  نزديک ترين  دانشگاه(  معرفی  )با  يا  دوره 

برگزاركننده آزمون مراجعه كنند.

5 آذر ماه:

آخرین مهلت ثبت نام در دهمین
 دوره مسابقات كشوری »خالقیت 

دانش آموزی ابن سینا«
خالقيت  کشوری  مسابقات  دوره  دهمين 

دانش آموزی ابن سينا برگزار می شود. 
دانش آموزی  خالقيت  كشوری  مسابقات  دوره  دهمين 
پرورشگران  استعداد  كاشفان  گروه  سوي  از  سينا،  ابن 

انديشه )كاپا( برگزار می شود.
از  دانش آموزان  در  خالقيت  ترويج  به  مسابقات  اين 

دانش آموزان  و  پرداخته  آنها  خالقيت  سنجش  طريق 
با  می توانند  كشور  سراسر  دوازدهم  تا  هفتم  مقاطع 
مرحله  نشانی: kapa-avicenna.ir در  به  مراجعه 
اول اين مسابقات كه به صورت آن الين برگزار می شود، 

ثبت نام كنند.
ضمناً از برگزيدگان مرحله اول براي شركت در مرحله 

حضوری در شهر شيراز دعوت به عمل می آيد.
از  نفر  هزار  بيست  از  بيش  كه  است  يادآوري  به  الزم 
مسابقات  اين  در  گذشته  سال های  در  دانش آموزان، 

شركت كرده اند.
جهاد  دانشجويان  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
پنجم  تا  مسابقات  اين  در  ثبت نام  مهلت  دانشگاهی، 
جهاد  دانشجويان  سازمان  و  بوده  جاری  سال  ماه  آذر 

دانشگاهی نيز يكی از حاميان اين مسابقات است.

از سوي صندوق رفاه
وزارت بهداشت صورت مي گیرد: 

اعطاء وام به دانشجویان علوم پزشكی 
برگزیده در جشنواره قرآن و عترت 

دانشجویان  رفاه  صندوق  تسهيالت  معاون 
ریالی  ميليون    ۱۰ وام  اعطاء  از  بهداشت،  وزارت 

چهارمين  و  بيست  در  برگزیده  دانشجویان  به 
علوم  دانشگاه های  عترت  و  قرآن  جشنواره 

پزشکی خبر داد. 
با اعالم اين خبر، گفت: دانشجويان  دكتر بهزاد تدين، 
عترت  و  قرآن  جشنواره  چهارمين  و  بيست  در  حاضر 
دانشگاه های علوم پزشكی، كه موفق به دريافت رتبه های 
نخست تا سوم رشته های مختلف اين جشنواره شده اند ، 
می توانند وام 10 ميليون ريالی از اين صندوق دريافت 

كنند.
وی خاطرنشان كرد: نفرات اول تا سوم رشته های مختلف 
ادارات  به  مراجعه  با  می توانند،  جشنواره  از  دوره  اين 
رفاهی معاونت های فرهنگی و دانشجويی دانشگاه  علوم 
پزشكی محل تحصيل خود، درخواست دريافت وام را به 

كارشناس مربوط ارائه دهند.
دكتر تدين اظهار داشت: اين وام، همانند ساير تسهيالتی 
كه دانشجويان علوم پزشكی در زمان تحصيل دريافت 
می كند، قرض الحسنه خواهد بود و بازپرداخت آن پس 
از فراغت از تحصيل و حداكثر طی ۴8 قسط خواهد بود.
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 بدين  وسيله به اطالع كلية متقاضيان ثبت  نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 
قانون  اساس  بر  در سال 1399  دانشجو  پذيرش  كه  )Ph.D( سال 1399 می رساند 
مراكز  و  دانشگاه ها  در  تكميلی  تحصيالت  دوره های  در  دانشجو  پذيرش  و  »سنجش 
آموزش عالی« مصوب 18 اسفند 9۴ مجلس شورای اسالمی و آيين  نامة اجرايی مربوط 
و مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصيالت تكميلی« به  شرح 
ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه متقاضيان ورود به دورة دكتری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی ، در رشته های مصوب 
و  )Ph.D( ثبت نام  دكتری  دوره های  ورودی  آزمون  در  عالی،  آموزش  گسترش  دفتر 
شركت نمايند. الزم به ذكر است كه پذيرش بر اساس قانون مذكور و مطابق اين اطالعيه 
و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت  نام 

متعاقباً از سوي اين سازمان منتشر می شود(، صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتری )Ph.D( بر حسب هر يک 

از شيوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زير انجام می شود:
1- دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذيرش برای ورود به دورة دكتری 

آموزشیـ  پژوهشی ، بر اساس معيارهای زير صورت می گيرد:
1-1- آزمون متمركز )50 درصد(.

1-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.
1-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای دورة دكتری ناپيوسته پژوهش 
محور، بر اساس معيارهای زير صورت می گيرد:

1-2- آزمون متمركز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

2-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
2-۴- تهية طرح واره )20 درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمركز( از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، و امتياز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، و مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.

دوره های  در  دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  براساس   -3
تحصیالت تکمیلی ، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D(  سال 1399 به شرح 

زیر خواهد بود :
3-1- آزمون زبان با ضريب )1(.

3-2- آزمون استعداد تحصيلی با ضريب )1(.
3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی يا كارشناسی  ارشد با ضريب )۴(.

محور،  پژوهش  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  شامل:  دوره هاي  تمام  براي  پذيرش  و  سنجش 
پرديس هاي خودگردان، پيام نور، مؤسسات غيرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی، بر اساس قانون 

فوق صورت خواهد گرفت.
 4- سایر شرایط و ضوابط

۴-1- تمامی دانشجويان و فارغ  التحصيالن مقطع كارشناسی  ارشد و دكتری حرفه ای 
می توانند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، كه در دفترچه 

راهنما درج خواهد شد، در اين آزمون ورودی ثبت نام و شركت نمايند.
۴ـ  2ـ  دارندگان مدرک معادل دوره كارشناسي ارشد، در صورتي كه مشمول آيين نامه شمارة 
2/۷۷633 مورخ 28 مرداد 92 كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در اين آزمون شركت كنند.  
۴-3- مؤسسات، برای پذيرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 

آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريور ماه همان سال )1399( فارغ  التحصيل شوند.
۴-۴- پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 1398، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1399 را نداشته 

و يک سال محروم از آزمون خواهند شد.
۴-5- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون ورودی 

دكتری نيمه  متمركز سال 1399 درج خواهد شد.
ضمناً داوطلبان آزمون دكتري مي توانند براي اطالع از جداول رشته ها و مواد امتحاني 
آزمون ورودي دوره هاي دكتري )Ph.D( 1399 به سايت سازمان سنجش به نشاني: 

www.sanjesh.org مراجعه كنند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیة سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون
 ورودی دوره های دكتری )Ph.D( سال 1399

هشدار به متقاضیان آزمون های بین 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.
آنان  مشخصات  و  شد  خواهد  برخورد  قانون  برابر  شوند  تخلف  مرتکب  که  داوطلبانی  با   -  2
تا   2 از  داوطلبان  این  ضمنًا  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های  متخلفان  فهرست  در 
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.

نمایند  آزمون  مجریان  نمودن  گمراه  در  سعی  هویتی  مدارك  جعل  با  که  داوطلبانی   -  4
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
مدت  به  آزمون ها  در  شرکت  از  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 
برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب  به جای داوطلب اصلی،  مجعول و شرکت کردن 
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.
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعيين كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اكنون يكی از عوامل مهم تعيين كننده 

كيفيت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  كشور،  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
آمادگی  برای  آزمايشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بيش 
دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصيلی 98-99 اقدام به طراحی آزمون های 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
كه امتحانات نهايی را در پيش دارند نموده است. اين آزمون ها، با ماهيتی جديد از 
نياز موجود در  به  نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگويی 
اين زمينه است كه اميد است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه و 

همچنين مشاوران و دست اندركاران دبيرستان ها قرار گيرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

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

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

P ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:

اين آزمون ها در 3 فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.
فاز اول، آزمون های تابستانه است كه در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و شهريور 
98 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب 

كتاب های درسی پاية دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمايشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

تا  ابتدای سال تحصيلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است كه در شش نوبت 
پايان اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر 
دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  ارزيابی  و  يازدهم  پاية  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصيلی است. در اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة ۴( در نظر 
گرفته  شده است كه در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1398/10/2۷ برگزار 
امتحانات  از  اول است كه پس  نيمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصيلی،  نيمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزينه ای  پرسش های 

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

گزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 است.
به طوری   برگزار می شود؛  منابع درسی  تقسيم بندی  اساس  بر  آزمون های مرحله ای 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نيز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر 

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

شركت در امتحانات نهايی سال 1399 كسب  نمايند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي آزمایشی سنجش:
كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجش برای كليه داوطلبان سراسر كشور، 
تعاونی  اينترنتی شركت  از طريق سايت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه شنبه قبل 
خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد و داوطلبان، 
با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر، نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود 

اقدام می نمايند.
كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، در بعدازظهر همــان 
به  شـــركت  ينــترنتی  ا ســايت  طريق  ز  ا آزمــون  هر  برگزاری  روز 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  www.sanjeshserv.ir  منتشر  نی: نشا
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس 
)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ : 

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  اين  كه  محاسبه می شود،   بر مجموع كل ضرايب 
دانش آموز در ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يک نوبت آزمون تخفيفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
ميسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بيشتری بهره مند گردند، 
و در اين جهت برای سال تحصيلی 98-99 شيوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يک آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت نام برای هر يک از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

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

نوبت آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  که  می شود  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

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

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذكر است كه دانش آموزان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
نوبت آزمون   2 مرحله ای +  مرحله آزمون  آزمون )4  نوبت   6 در  يكجا  ثبت نام 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 150/000 ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون 408/000 ريال و مجموعاً 450/000 /2 ريال است.

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

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجش 
در سراسر كشور مي توانند، با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه 
آموزش كشور  كاركنان سازمان سنجش  آموزشی  تعاونی خدمات  به سايت شركت 
و كد  اقدام  آزمون ها  اين  ثبت نام در  به  www.sanjeshserv.ir نسبت  نشاني:  به 

رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضیان، بعد از خرید كارت اعتباری 
)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: ۴2966-

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

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

شماره تلفن های: 888۴۴۷91 الی 888۴۴۷93 تماس حاصل نمايند.

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

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراكز  داوطلبان،  همچنين  و  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir
دبيرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، 
خيابان  شهيد نژادكی، روبروی كالنتری 105 سنايی، پالک 30، تلفن : 88321۴55 

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمايند.

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

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق 
كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

آزمون های  ثبت نام  لينک  ارائه شده است:  )در سايت  ثبت نام  فرم  گام دوم: تكميل 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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شركت تعاونی خدمات آموزشی، به  عنوان مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه 
دهنده خدمات آموزشی و كمک آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی كشور است، در سال تحصيلی 98-99 نيز، همانند سال  های 
داوطلبان  استفاده  برای  را  پيش  سنجش  آزمايشی  های  آزمون   مجموعه  گذشته، 
فارغ التحصيل پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود را برای شركت در آزمون 
سراسری سال 1399 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمايند، طرح-

ريزی نموده است.

ویژگی  های آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پیش:
* برگزاری آزمون  های آزمايشی با استانداردهای آزمون سراسری؛

* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 
داوطلبان در دروس پايه؛

* برگزاری آزمون های آزمايشی جامع مخصوص فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی؛
* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی 
و مقايسه با ساير داوطلبان؛

نحوۀ  زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

نحوۀ برگزاري آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پیش:
اين آزمون ها مجموعاً در 13 نوبت برای سال تحصيلی 98-99 برگزار می گردد. سه 
و  به صورت مرحله ای  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  تابستانه، شش  آزمون های  نوبت 
داوطلبان  تا  شد  خواهد  برگزار  جامع  به صورت  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  چهار 
شركت كننده، با ارزيابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعيت علمی و تحصيلی خود 
شناخت پيدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت تحصيلی خود 

اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و 

شهريور 98 برگزار خواهد شد. 

فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمايشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 
علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، كه از ابتدای 
سال تحصيلی تا پايان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسيم شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت 
كه  است  توضيح  به  الزم  می گردد.  طرح  مرحله  همان  شده  تقسيم بندی  منابع  از 
مرحله  همان  برای  اعالم شده  درسی  منابع  بر  تأكيد  با  مرحله،  هر  آزمون  سؤاالت 
می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسيم بندی(،  )طبق 
)برای مثال، در مرحله سوم، آزمون قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و 
با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت، از بودجه بندی مرحله  دوم هم منظور شده است؛ 

سوم خواهد بود(. 
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.
زمان و نحوۀ توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 

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

جلسه خود اقدام می نمايند.
از  بعد  پيش، در  سنجِش  آزمايشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  كارنامه 
به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان  ظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر   www.sanjeshserv.ir  :نشانی
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرايب( به  عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم  بر 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

آزمون هاي آزمایشي 
سنجش پیش 

ویژه فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی
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جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

با توجه به جدول شهرية فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز، در صورت تمايل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و در هر يک از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ به  
عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه 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 توصيه می شود که دانش آموزان عزیز، در 

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

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. بديهی 
است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، ثبت  نام 
يكجا در 8 نوبت آزمون )4 مرحله + 4 جامع( است كه در اين صورت، با احتساب 
تخفيف ويژه 280/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 415/000 ريال و 

مجموعاً 3/320/000 ريال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجش 
در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه 
آموزش كشور  كاركنان سازمان سنجش  آموزشی  تعاونی خدمات  به سايت شركت 
به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و كد 

رهگيري دريافت نمايند.

اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذكر است كه خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  كه  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  كارت 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 

رقمی دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: ۴2966-

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

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

شماره تلفن های 888۴۴۷91 الی 888۴۴۷93 تماس حاصل نمايند.

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

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و همچنين داوطلبان، مراكز آموزشی و 
دبيرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان  شهيد نژادكی، روبروی كالنتری 105 
سنايی، پالک 30، تلفن: 88321۴55 نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات 

اداری اقدام نمايند.

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

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينک ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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آيا تا كنون با فردی كه دچار بيماری »دمانس« ) زوال 
عقل يا آلزايمر( شده است، روبرو شده ايد؟ اين بيماری، 
فرد را دچار فراموشی می كند و موجب مي شود كه اكثر 
اتفاقات، به ويژه اتفاقاتی كه به تازگی رخ داده است، در 
خاطرش نماند. به نظر شما آيا اطرافيان چنين بيماری، 
الزم است تالش كنند تا بيمارشان اوقات خوشی داشته 
باشد يا به خاطر اينكه وی اتفاقات را فراموش می كند، 
انجام چنين  برای  و  كنند  رها  به حال خود  را  او  بايد 

كاری به خود زحمت ندهند؟ 
كه  است  بدين گونه  خوانندگان  اكثر  جواب  احتماالً 
كه  است  اين  بيمار  اطرافيان  اخالقی  و  انسانی  وظيفة 
نكته  اين  به  و  كنند  تالش  وی  آرامش  و  شادی  برای 
توجهی نداشته باشند كه او ساعتی بعد آن را فراموش 

خواهد كرد. 
جالب اينجاست كه با وجود آنكه دربارة بيماران آلزايمری 
اهميت  آنها  حال  زمان  و  لحظات  برای  بايد  معتقديم 
قائل بود، خودمان بسياری از اوقات زمان حالمان را از 
خاطر می بريم و آن را فدای خاطرات گذشته يا آرزوهای 

آينده مان می كنيم . 
برای مثال، اگر در يک سفر هيجان انگيز و جالب باشيم، 
وقتمان را صرف عكاسی يا فيلمبرداری می كنيم كه بعداً 
آن را ببينيم و به ياد خاطرات خوشمان بيفتيم، و حتی 
گاهی آن قدر غرق عكاسی يا فيلمبرداری می شويم كه 
لذت بردن از شرايط موجود را فراموش می كنيم و تصور 
می كنيم كه اگر لحظات موجود را ثبت نكنيم و بعداً به 

خاطر نياوريم، فايده ای نخواهد داشت. 
عمل  همين گونه  به  هم  مدرسه  و  درس  كالس  در 
خوشی  خاطرة  معلمی  يا  درسی  از  اگر  و  می كنيم، 
نه  و  می كنيم  بی توجهی  درس  آن  به  باشيم،  نداشته 
سر كالس به درس گوش می كنيم و نه در خانه آن را 
مطالعه می كنيم و آن درس را بی فايده و خسته كننده 
می ناميم؛ از سوی ديگر، درس ها و مطالب درسی را با 
توجه به نقششان در آزمون سراسری می خوانيم؛ بدين 
بااليی داشت،  اگر درسی در كنكور ضريب  صورت كه 
برای آن وقت می گذاريم؛ در غير اين صورت، يا آن را 
مطالعه نمی كنيم يا اينكه به صورت سرسری می خوانيم. 
اين همه باعث می شود كه لذتی از درس خواندن نبريم، 

و كاری هم كه با لذت همراه نباشد، در خاطر نخواهد 
ماند و كارايی نخواهد داشت، و ما در نهايت، در يک دور 

و تسلسل معيوب گرفتار می شويم. 
يا  گذشته  خاطرات  كردن  قبر  نبش  جای  به  ما  اگر 
لحظة  از لحظه  است،  نيامده  آينده ای كه  برای  نگرانی 
زمان حالمان لذت ببريم و قدر آن را بدانيم، از انرژی ها، 
خواهيم  را  استفاده  بهترين  خود  امكانات  و  استعدادها 

برد.
اما چگونه می توان در زمان حال زندگی كرد و از چاه 
كه  راهكارهايي  ماند؟  امان  در  آينده  و گرداب  گذشته 
در اينجا ارائه می شود، می تواند ياور شما در اين زمينه 
كنيم:  عنوان  كه  است  الزم  نكته  اين  ذكر  البته  باشد؛ 
مهم ترين مسأله، خواست درونی شما و ايمان داشتن به 

زندگی در زمان حال است.

تنفس صحیح 
متاسفانه ما به طور عادی تنفس كامل و عميق نداريم 
و هر چه بيشتر تحت فشار قرار می گيريم، كمتر نفس 
می كشيم!  برای رسيدن به يک تنفس عميق، الزم است 
كه به تنفستان توجه كنيد؛ به خصوص در موقعيت هايی 
كه بيشتر از هميشه به آن نياز داريد؛ برای مثال، پيش 
از وارد شدن به يک موقعيِت اضطراب آور، مكث كنيد و 

حداقل سه نفس عميق بكشيد.
 

لبخند بزنید
حتماً شما هم متوجه اخم بزرگی می شويد كه گاه تنها 
فكرها  می بندد.  نقش  صورتتان  روی  فكر،  يک  اثر  در 
كسی  معّرف  افكار  اين  اما  دارند،  فوق العاده ای  قدرت 
اجازه بدهيد كه چنين  نبايد  كه هستيد نيستند؛ پس 
ثانيه  از  كسری  در  را  خويتان  و  ُخلق  و  حال  افكاری 
تغيير بدهد. افكارتان را، هر چه كه باشند، بپذيريد و بعد 
كار، چطور  اين  انجام  كه  نمی دانيد  بزنيد. شما  لبخند 

روزتان  را تغيير می دهد.
 

با تمام توان خود روی یک چیز تمركز كنید 
به چيزی در طبيعت دقت كنيد. اين چيز می تواند يک 
درخت، يک گل يا يک موجود طبيعی زنده باشد. با تمام 

توان خود به آن خيره شويد و تمام جزئيات كوچک آن 
را مشاهده كنيد. اگر خواستيد روی يک درخت تمركز 
كنيد، تماشا كنيد كه چگونه هر برگ به صورت جداگانه 
حركت می كند. در خطوط و بافت برگ ها خيره شويد 
و ببينيد كه چه تعداد رنگ های مختلف سبز در كنار 
هم ديده می شود. به رقص شاخه ها در باد نگاه كنيد و 
به صدای زمزمه باد در ميان برگ ها نيز گوش فرادهيد.

تمركز  چيزی  چنين  روی  فقط  شما  كه  هنگامی 
می كنيد، صددرصد در زمان حال هستيد؛ در حالی كه 
اصاًل خودتان متوجه نشده ايد. اين تمرين به شما كمک 
انجام  كه  روزمره ای  كارهای  روی  بتوانيد  كه  می كند 
ياد می دهد  ما  به  تمركز كردن  تمركز كنيد.  می دهيد 

كه چگونه در زمان حال زندگی كنيم.

عشق را در اطراف پراكنده كنید
هر روز كار خوبی را برای كسی انجام بدهيد. به غريبه ها 
داريد.  نگه  باز  كسی  برای  را  ورودی  دِر  بزنيد.  لبخند 
به  كنيد.  مهمان  ليوان چای  يک  نوشيدن  به  را  كسی 
كنيد. جای  تلفن  عزيزانتان  به  كنيد.  نيازمندان كمک 
از  تعارف كنيد.  به ديگران  اتوبوس  يا  را در مترو  خود 
قدردان  كه  بگوييد  اطرافيانتان  به  كنيد.  تعريف  كسی 
اهل  عاشق،  يک  كه  باشيد  داشته  توجه  هستيد.  آنها 
معامله نيست؛ پس نبايد فقط به آنان كه دوست داريد يا 
به شما خوبی می كنند، عشق بورزيد؛ بلكه الزم است كه 
به غريبه ها يا حتی افرادی كه از آنها دلخوشی نداريد، 

محبت كنيد تا شاهد معجزة عشق باشيد .

سخن آخر 
گذشته،  زمان  الية  سه  هر  با  خودكار،  طور  به  ما  مغز 
ما  كه  است  اين  مسأله  می شود.  مواجه  آينده  و  حال 
روی كدام بخش بيشتر تمركز می كنيم. ما نمی گوييم 
كه برای آيندة خويش برنامه ريزی نكنيد، اما به محض 
توجه  نيز  حال  زمان  به  خويش،  آيندة  برنامة  تدوين 
كنيد و به جای نگرانی نسبت به آينده، حداكثر بهره را 
از تجربه های اكنونتان ببريد و مطمئن باشيد كه آينده 

نيز از آِن شما خواهد بود.

بودن در زمان حال  
موفقیت درآینده
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به اطالع داوطلبان آزمون سراسري سال ۱399 در رشته محل هاي با آزمون 
مي رساند که با توجه به مصوبات شوراي سنجش و پذیرش، نحوه و ميزان 
و  آزمون  در  شرکت  براي  آموزشي  نظام  انتخاب  و  تحصيلي  سوابق  تأثير 

همچنين فهرست منابع این آزمون به شرح ذیل است.
۱( براساس مصوبه جلسه مورخ 98/8/1 شوراي سنجش و پذيرش،  در آزمون سراسري 
سال 1399، ميزان تأثير سوابق تحصيلي، حداكثر 30 درصد و با تأثير مثبت اعمال 

مي شود؛ به طوري كه: 
۱-۱- آن دسته از ديپلمه هاي: رياضي فيزيک، علوم تجربي،  علوم انساني و علوم 
و معارف اسالمي، كه ديپلم خود را سال 1398 يا 1399 و در نظام آموزشي جديد 
)3-3-6(  اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسري 
و كشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي 
موجود ديپلم )پايه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6(، به 
ميزان حداکثر 3۰ درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت 

تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ مي شود. 
۱-۲-آن دسته از ديپلمه هاي: رياضي فيزيک، علوم تجربي،  علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي، كه ديپلم خود را از سال 138۴ الي 139۷ در نظام آموزشي قبلي 
اخذ نموده اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري 
موجود  تحصيلي  سوابق  و  بوده  تحصيلي  سوابق  اعمال  مشمول  است،  برگزارشده 
حداکثر  ميزان  به  قديم( ،  نظام  متوسطه  آموزش  سوم  سال  ـ  يازدهم  )پايه  ديپلم 
۲5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت، و داوطلبان 
و  و علوم  انساني  فيزيک، علوم تجربي،  علوم  رياضي  داراي مدرک پيش دانشگاهي 
تحصيلي  سال  از  را  خود  دانشگاهي  پيش  دوره  مدرک  كه  هنر،  و  اسالمي   معارف 
1390-1391 اخذ نموده اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و 

 كشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره 
 پيش دانشگاهي )پايه دوازدهمـ  سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم(، به ميزان حداکثر 
5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت اعمال مي شود. 
در مجموع، ميزان تأثير سوابق تحصيلي، حداكثر 30 درصد است و به صورت تأثير 

مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ مي شود. 
۱-3- ساير ديپلمه ها )غير از بندهاي 1-1 و 1-2( مشمول اعمال سوابق تحصيلي 

نيستند. 
آزمون  پذيرش  و  سنجش  شوراي   98/۴/29 مورخ  جلسه  مصوبه  به  توجه  با   )-۲
بدون توجه به نظام  توانند،  سراسري، داوطلبان آزمون سراسري سال 1399 مي 
آموزشي که در آن تحصيل نموده اند، به يكي از دو مجموعه سؤال )سؤاالت نظام 
آموزشي جديد 3-3-6 يا سؤاالت مربوط به نظام آموزشي قديم، سالي واحدي و ترمي 
واحدي(  كه تمايل دارند پاسخ دهند؛ لذا داوطلبان، الزم است كه در زمان ثبت نام 
اين آزمون، عالقه مندي خود به پاسخگويي هر مجموعه سؤال را در تقاضانامه ثبت نامي 

خود مشخص و اعالم نمايند. 
3( فهرست منابع آزمون سراسري سال 1399 )نظام قديم و نظام آموزشي جديد 

3-3-6( به شرح جداول ذيل )درصفحات بعد( اعالم مي گردد. 
4( فهرست منابع درس هاي »فقه« و »اصول عقايد« رشتة علوم و معارف اسالمي 

دوره پيش دانشگاهي آزمون سراسري سال 1399 به شرح ذيل است:  
1-  درس فقه: كتاب آشنايي با فقه، نوشتة مليحه حاجيان، انتشارات مدرسه.

 2-  درس اصول عقايد: كتاب جهان بيني 3 )عدل الهي و قضا و قدر( كد: 2009، شامل: فصل اول 
 )همه فصل(، فصل دوم )بجز عنوان »فلسفه اسالمي« صفحه 23 و 2۴(، و از فصل چهارم، عنوان 

»نظام كل تا مصائب، مادر خوشبختي ها« )از صفحه 65 تا ۷2(.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تأثیر سوابق تحصیلي، انتخاب نظام آموزشي 

و منابع آزمون سراسري سال 1399

بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در 
آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1399 می رساند كه 
بر اساس قانون »سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های 
تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی« 
و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   9۴/12/18 مصوب 
همچنين مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو 
كارشناسی  آزمون  تكميلی«،  تحصيالت  های  دوره  در 
درقانون  مندرج  شرايط  با   1399 سال  ناپيوسته  ارشد 

برگزار خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمام متقاضيان 
دفتر  مصوب  های  رشته  كليه  در  فوق  دوره  به  ورود 
و مؤسسات  ها  دانشگاه  از  اعم  عالی،  آموزش  گسترش 
آموزش عالی دولتی و غيردولتی از جمله دانشگاه آزاد 
اسالمی، در اين آزمون شركت نمايند. الزم به ذكر است 
و  مذكور  قانون  اساس  بر  آزمون،  اين  در  پذيرش  كه 
مطابق اين اطالعيه و همچنين شرايط و ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون مذكور )كه در زمان 

منتشر می شود( صورت  اين سازمان  از سوي  نام  ثبت 
خواهد گرفت. 

عناوين رشته های امتحانی، رشته و گرايش های پذيرنده 
امتحانی هر رشته و ضرايب هر درس  دانشجو، دروس 
مطابق جدول مندرج در سايت سازمان سنجش است. 
 روابط عمومي سازمان سنجش
 آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

رشته ها و مواد امتحانی آزمون كارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1399
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فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1399 )نظام قدیم(
الف ـ دروس عمومی 

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني 
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ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم تجربی 

 د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم انسانی 
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فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1399 )نظام 6-3-3(

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني 

الف ـ دروس عمومی 
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ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم تجربی 

د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشي علوم انسانی 

 ،۱۱۱۲۰8 کد:   )۲( قرآن  زبان  عربی،   -۲  ،۱۱۰۲۰8 کد:   )۱( قرآن  زبان  عربی،   -۱( کتب  از  ترتيب  به  اسالمی  معارف  و  علوم  دیپلمه های  برای  عربی  زبان  اختصاصی  درس  آزمون  سؤاالت   * 
3- عربی، زبان قرآن )3( کد: ۱۱۲۲۰8( رشتۀ علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.

)3( اسالم  تاریخ   -3  ،۲53/3 کد:   )۲( اسالم  تاریخ   -۲  ،۱۱۰۲33 کد:   )۱( اسالم  تاریخ   -۱( کتب  از  ترتيب  به  اسالمی  معارف  و  علوم  دیپلمه های  برای  تاریخ  اختصاصی  درس  آزمون  سؤاالت   ** 
 کد: ۱۱۲۲33( رشتۀ علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.  
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