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از سوی سازمان  سنجش  اعالم شد  :

فهرست حذفيات منابع آزمون 

سراسري سال 1399 نظام های 

قدیم وجدید )6-3-3(

چند نكته درباره فهرست حذفيات منابع 
آزمون سراسري سال 99

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 پرینت كارت  ششمين آزمون سامفاي 
دانشگاهي سال 1398 درداخل 
كشور و حوزه هاي خارج از كشور

وضعيت داوطلبان 
گروه آزمایشی علوم انسانی 

درآزمون سراسري 
سال 1398

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم رشته های  جدید 

دوره هاي روزانه ، نوبت دوم 

و غيرانتفاعي كارداني نظام 

جدید دانشگاه فني و حرفه اي و 

مؤسسات غيرانتفاعي سال 1398

افرادی که  به اطالع عموم هموطنان محترم می رساند 
سازمان  رئیس  با  مالقات  درخواست  ثبت  به  متمایل 
هستند، می توانند از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی 

این سازمان )سیستم ارسال درخواست( به نشانی:

    https://request.sanjesh.org/noetrequest/login
)با ورود برای افراد عضو و عضویت و ورود برای افراد 
منظور  این  برای  ماه  هر  پنجم  تا  یکم  از  غیرعضو( 

اقدام نمایند.

الزم به ذکر است که پس از اتمام مهلت تعیین شده و 
جمع آوری درخواست ها ، برنامه مالقات به نحو مقتضی 

به اطالع درخواست کنندگان خواهد رسید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

نحوة ارسال درخواست مالقات با رئيس سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 مهلت ویرایش وفرصت جدید 

ثبت نام آزمون  كارشناسي ارشد 

ناپيوسته سال 1399 و بيست و 

پنجمين دوره المپياد 

علمي- دانشجویي كشور 



30 دی ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  42        2 

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و چهارم ، شماره  42 ، شماره پیاپی  1160 

 سی ام دی ماه سال  1398
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

          چاپخانه  : امید نشر چاپ  ایرانیان
2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   

   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
دستور  )ع(  بیت  اهل  ما  که  آنچه  به  اگر 
نهي  که  آنچه  از  و  کنید،  عمل  داده ایم، 
ما  شیعیان  از  نمایید،  خودداري  کرده ایم، 

هستید؛ و گرنه، خیر.

زنان،  سّيده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه عليهاالسالم خطاب به رسول اكرم 

)ص( فرمود:[ 
امانت بازگردید، و گروگان به صاحبش رسید. 
کار همیشگي ام اندوه است و تیمارخواري، و 
شب هایم شب زنده داري؛ تا آنکه خدا خانه اي 
را که تو در آن به سر مي بري، برایم گزیند 

)و این غم که در دل دارم فرو نشیند(.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
نماز، زاد و توشة مؤمن در دنیا براي آخرت است.

هر ساله معموالً با آغاز سال تحصیلي، فهرست منابع 

طور  به  سنجش  سازمان  سوي  از  سراسري  آزمون 

مهم  آزمون  این  داوطلبان  تا  مي شود  اعالم  رسمي 

دبیرستان ها  آخر  سال  دانش آموزان  اکثراً  که  ملي، 

توجه  با  را  خود  مطالعة  چارچوب  بتوانند  هستند، 

آن  در  به شرکت  متمایل  که  آزمایشي  گروه  آن  به 

و  دقیق  برنامه ریزي  یک  با  و  کرده  پیدا  هستند، 

در  موفق  حضور  یک  آماده  را  خود  بتوانند  بي نقص 

آزمون یاد شده کنند.

در یکي دو سال اخیر، که سؤاالت آزمون سراسري از 

دو نظام قدیم و جدید )3-3-6( طرح و ارائه مي شود، 

اعالم رسمي این منابع از اهمیت بیشتري در مقایسه 

با گذشته برخوردار شده است.

عالوه بر این، در منابع یاد شده، که از سوي سازمان 

آموزشي  نظام  دو  از  سؤال  طراحي  منابع  عنوان  به 

مذکور اعالم مي شود، بخش هایي هستند که صرفاً به 

مثابه یاري رساننده و توضیح دهندة سایر بخش هاي 

طرح  به  نیازي  سؤال،  طراحان  و  آمده اند  آموزشي 

صورت  این  در  که  نمي بینند  بخش ها  این  از  سؤال 

آزمون  منابع  حذفیات  »فهرست  عنوان  به  آنها  از 

سراسري« یاد مي شود.

که  سراسري،  آزمون  منابع  حذفیات  فهرست  این 

همین  در  آموزشي  جدید  و  قدیم  نظام  دو  براي 

شماره از نشریه درج شده است، موجب خواهد شد 

غیرضرور  بخش هاي  به  پرداختن  از  داوطلبان  که 

کتاب هاي درسي که فقط به منظور تأکید و روشن سازي 

سایر مطالب و بخش هاي این کتاب ها از سوي مؤلفان 

آمده اند، خودداري کنند و تمام انرژي و وقت خود را 

معطوف به مطالعة دقیق و نکته سنجانه منابع آزمون 

سراسري کنند.

نکته آخر درباره حذفیات منابع آزمون سراسري آن 

ستون  در  سنجش،  سازمان  خوشبختانه  که  است 

»حذفیات« فهرست حذفیات منابع آزمون سراسري 

مالحظات«  و  »حذفیات  ستون  و   6-3-3 نظام 

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری نظام قدیم، 

با ارائه توضیحات روشن کننده و راهگشا، به تبیین 

داوطلبان  تا  است  پرداخته  حذفیات  این  موشکافانه 

آزمون سراسري بتوانند ، بدون هیچ نگراني و دغدغه 

این  منابعي که در  از چارچوب  اطمینان  با  و  خاص 

در  راه  ادامه  به  مي شود،  طرح  سؤال  آنها  از  آزمون 

مسیر آمادگي براي کنکور بپردارند.

موفقيت شما آرزوي ماست

چند نكته درباره فهرست حذفيات منابع آزمون سراسري سال 99

ــه ســؤال  ــرای پی گیــری هــر گون داوطلبــان گرامــی ب
ــگاه  ــته های دانش ــه رش ــوط ب ــج مرب ــوص نتای در خص
ــدام  ــل اق ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــالمی می توانن آزاد اس

نماینــد:
1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه 
بخــش »پاســخگویی بــه ســؤاالت« منــدرج در ســایت 
مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه 

www. azmoon.org : نشــانی

2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز 
ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــا شــماره: 

.021 - 4743
ــز  ــه ســتاد پاســخگویی مرک ــه حضــوری ب  3- مراجع
ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی: 
ــمال(،  ــتاری )ش ــهید س ــان ش ــای اتوب ــران، انته ته

ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گيری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی
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آیين نامه بيست و پنجمين جشنواره 

قرآن و عترت وزارت بهداشت ابالغ شد

مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت، آیين نامه بيست و پنجمين جشنواره 
قرآن و عترت را به دانشگاه های علوم پزشکی كشور ابالغ كرد.

فرایند اجرایی این جشنواره، روز سه شنبه اول بهمن ماه )فردا( همزمان با نشست 
کارشناسان قرآنی و مسؤوالن دبیرخانه های جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم 

پزشکی در کرمان آغاز می شود.
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند از 1 بهمن ماه )فردا( با مراجعه به 

آدرس: http://quran.behdasht.gov.ir در این جشنواره ثبت نام کنند.
الزم به یادآوري است که در این آیین نامه، تغییراتی نسبت به جشنواره پیشین دیده 

می شود و برخی از رشته ها به این جشنواره افزوده شده است.
رشته شعر نو در بخش ادبی و رشته مناظره در بخش تیمی، از جمله این تغییرات 
است. در بخش هنری نیز رشته تابلو فرش به دیگر رشته ها افزوده شده است. در رشته 
ترجمه خوانی، ترجمه سوره حجرات برای اجرا معرفی و رشته نماز نیز به رشته های 
به دیگر  استارت آپ  نیز رشته  اضافه شده است. در بخش پژوهشی  بخش معارفی 

رشته ها افزوده شده است.
گفتني است که اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، 

سال آینده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

زمان و محل  آزمون صالحيت بالينی دكتری پزشکی 

دانشگاه آزاد اعالم شد
زمان و محل های برگزاری نوزدهمين دوره آزمون صالحيت بالينی پایان دوره 

رشته پزشکی مقطع دكتری دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.
نوزدهمین آزمون صالحیت بالینی پایان دوره رشته پزشکی مقطع دکتری دانشگاه 
آزاد اسالمی، در روز پنجشنبه مورخ 17 بهمن در 11 واحد دانشگاه آزاد اسالمی از 
جمله: علوم پزشکی آزاد اسالمی: تهران، نجف آباد، مشهد، شاهرود، اردبیل، تبریز، 

ساری، قم، کازرون، یزد و زاهدان برگزار می شود.
سایر  دانشجویان  و  شده اند  تعیین  آزمون  برگزاری  حوزه  عنوان  به  واحدها  این 
واحدهای مجری رشته پزشکی این دانشگاه، باید در واحدهای مشخص شده طبق 

جدول موجود در سایت دانشگاه، در این آزمون شرکت کنند.
براساس این گزارش، واحدهایی که به عنوان حوزه برگزاری آزمون تعیین شده اند، 
شامل: نجف آباد، مشهد، شاهرود، اردبیل، تبریز، ساری، قم، کازرون، یزد و زاهدان 

هستند.

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 مهلت ویرایش وفرصت جدید ثبت نام آزمون
  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 و بيست و پنجمين 

دوره المپياد علمي- دانشجویي كشور 
ــام  پیــرو اطالعیــه مــورخ 98/9/16 بدین وســیله بــه اطــالع کلیــه داوطلبــان ثبت ن
ــگاه ها  ــام دانش ــال 1399 در تم ــته س ــد ناپیوس ــون کارشناسي ارش ــده در آزم کنن
ــگاه آزاد  ــن دانش ــي و همچنی ــر دولت ــي و غی ــي دولت ــوزش عال ــات آم و مؤسس
ــاند  ــور مي رس ــجویي کش ــي- دانش ــاد علم ــن المپی ــت و پنجمی ــالمي و بیس اس
ــراي آن دســته از داوطلبانــي کــه در  ــه منظــور فراهــم نمــودن تســهیالت ب کــه ب
ــام  ــور ثبت ن ــخ 98/09/16 لغایــت 98/09/28( در آزمــون مزب ــان مقــرر )از تاری زم
نموده انــد، اطالعــات ثبت نامــي داوطلبــان، از روز دوشــنبه مــورخ 98/11/14 
لغایــت روز چهارشــنبه مــورخ 98/11/16 روي پایــگاه اطالع رســاني ایــن ســازمان 
ــان،  ــه متقاضی ــذا کلی ــت؛ ل ــرار خواهــد گرف ــه نشــاني: www.sanjesh.org  ق ب

ــق  ــه دقی ــس از مطالع ــده و پ ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــه در مهل ــرورت دارد ک ض
ــه مــورخ 98/09/26 در خصــوص اصالحــات  دفترچــه راهنمــا و همچنیــن اطالعی
دفترچــه راهنمــاي ثبت نــام، نســبت بــه مشــاهده و کنتــرل اطالعــات ثبت نامــي و 

ــدام نماینــد. ــه ویرایــش اطالعــات خــود اق ــل نســبت ب در صــورت تمای
ضمنــاً بــه منظــور مســاعدت و همراهــي بــا داوطلبانــي کــه در مهلــت مقــرر موفــق 
ــه در  ــده اســت ک ــي اتخــاذ گردی ــد، ترتیب ــون نگردیده ان ــن آزم ــام در ای ــه ثبت ن ب
ــازه زمانــي فــوق )98/11/14 لغایــت 98/11/16( ایــن دســته از متقاضیــان نیــز  ب

بتواننــد نســبت بــه ثبت نــام در آزمــون یــاد شــده اقــدام نماینــد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي  )سامفا( مي رساند که ششمین دوره آزمون سامفا  )سامفاي دانشگاهي(، در صبح و بعد 
از ظهر روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 برابر با 23 ژانویه 2020 در شهرهاي داخل کشور شامل: اصفهان ، تهران، مشهد، قزوین ، سنندج ، همدان، و در برخي از کشورها شامل: عراق )بغداد، اربیل و 
سلیمانیه( و لبنان  )بیروت( برگزار خواهد شد. کارت هاي  شرکت در آزمون براي  کلیه  داوطلبان  آزمون  مذکور، براساس  مندرجات  بند »الف « این  اطالعیه  ، روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور قرار مي گیرد و داوطلبان، پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي، باید »مطابق بند »ب« این اطالعیه« به حوزه هاي رفع نقص كارت مراجعه نمایند.

الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون
 کارت هــاي  شــرکت در  آزمــون  کلیــه  داوطلبــان،  بــه همــراه بــرگ راهنمــاي شــرکت در ایــن آزمــون، از روز سه  شــنبه مــورخ 98/11/1 )فــردا( لغایــت روز چهارشــنبه مــورخ 
98/11/2  )از 21 تــا 22 ژانویــه 2020( بــراي مشــاهده و پرینــت، روي پایــگاه اطالع رســاني ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــاني: www.sanjesh.org قــرار خواهــد 
گرفــت؛ لــذا کلیــه  داوطلبــان  متقاضــي شــرکت  در آزمــون  یــاد شــده، بــراي پرینــت کارت شــرکت در ایــن آزمــون، بایــد در تاریــخ تعییــن شــده بــه شــرح فــوق، بــه پایــگاه 
اطالع رســاني مذکــور مراجعــه نمــوده و بــا وارد نمــودن شــماره ســریال کارت اعتبــاري ثبت نــام  )12 رقمــي( یــا شــماره پرونــده و کــد پي گیــري ثبت نــام  )16 رقمــي( و نــام 

و نام خانوادگــي، تاریــخ تولــد و شــماره گذرنامــه، یــک نســخه پرینــت از بــرگ راهنمــا و کارت شــرکت در آزمــون خــود تهیــه نماینــد.

ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون:
چنانچه داوطلبان مغایرتي در اطالعات ثبت نامي خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده مي نمایند، باید، با توجه به توضیحات ذیل کارت، براي بررسي و رفع مغایرت ، در 
روز چهارشنبه مورخ 98/11/2   )22 ژانویه( صبح از ساعت 8:00 تا 12:00 و بعد از ظهر از ساعت14:00 تا 17:00 با در دست داشتن کارت شناسایي معتبر و همچنین، در صورت 
وجود مغایرت در عکس روي کارت، با همراه داشتن دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص )با توجه به جدول ذیل( و مندرجات بند »ج « مراجعه نموده 

و نسبت به اصالح و رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.
تذكر مهم: داوطلباني که شماره پرونده و کد پي گیري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، براي دریافت شماره پرونده، با توجه به تاریخ و ساعت فوق، به نماینده سازمان سنجش مستقر 

در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمایند.  
تبصره: داوطلبان متقاضي شركت در آزمون مذكور درحوزه هاي خارج از كشور، باید، به منظور رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون خود، در 

تاریخ تعيين شده به آدرس محل برگزاري، كه روي كارت آزمون درج گردیده است، مراجعه نمایند. 
       

   جدول استان ، شهر و كشور محل برگزاري ششمين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي  )سامفا( سال  1398

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاریخ  برگزاري ، نحوه  پرینت كارت  و محل رفع نقص كارت 

شركت در ششمين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي 

زبان فارسي  )سامفا- سامفاي دانشگاهي( سال 1398 در 

داخل كشور و حوزه هاي خارج از كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم رشته  محل هاي جدید )سري سوم( برای مرحله تمدید پذیرش 

دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه( و غيرانتفاعي كارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398
پیــرو انتشــار اطالعیه هــاي مــورخ 98/09/05 و 98/09/30 درخصــوص مرحلــه تمدیــد پذیــرش رشــته هاي تحصیلــي دوره هــاي کاردانــي نظــام جدیــد دانشــگاه 
ــه تحصیــل در رشــته های  ــه اطــالع کلیــه داوطلبــان واجــد شــرایط عالقه منــد ب فنــي و حرفــه اي و مؤسســات آمــوزش عالــي غیرانتفاعــي ســال 1398، بدین وســیله ب
ــی از  ــوی برخ ــوق، از س ــاي ف ــود در اطالعیه ه ــته های موج ــر رش ــالوه ب ــد، ع ــته های جدی ــي از رش ــالم برخ ــه اع ــه ب ــا توج ــه ب ــاند ک ــه مي رس ــن مرحل ــی ای تحصیل
ــات رشــته  ــد براســاس جــداول حــاوي اطالع ــدان مي توانن ــه«، عالقه من ــن اطالعی ــل ای ــه شــرح ذی ــرش »ب ــد پذی ــه تمدی ــوط در مرحل ــی مرب ــوزش عال مؤسســات آم
ــایت  ــدرج در س ــور من ــای مذک ــدرج در دفترچــه راهنم ــط من ــرایط و ضواب ــن ش ــه و همچنی ــن اطالعی ــر و مندرجــات ای ــاي فوق الذک ــدرج در اطالعیه ه ــاي من محل ه
ــه مــورخ  ــوارد اعــالم شــده )در اطالعی ــا همــراه داشــتن مــدارک و م ــه خــود، ب ــي مــورد عالق ــن ســازمان، ضمــن مشــخص نمــودن رشــته و مؤسســه آمــوزش عال ای

1398/09/05(، حداکثــر تــا تاریــخ 1398/10/30 بــه مؤسســه آمــوزش عالــي محــل پذیــرش رشــته مــورد تقاضــا مراجعــه نماینــد. 
ــوزش  ــالم شــده در مؤسســات آم ــورخ 1398/09/05 و 1398/09/30 در یکــي از رشــته محل هاي اع ــاي م ــاًل براســاس اطالعیه ه ــه قب ــي ک ــه اطــالع داوطلبان ــاً ب ضمن
ــد  ــه هســتند، بای ــن اطالعی ــد اعــالم شــده در ای ــام در یکــي از کدرشــته محل هاي جدی ــي کــه متقاضــي ثبت ن ــد، مي رســاند در صورت ــام مشــروط نموده ان ــي ثبت ن عال
بــا مراجعــه بــه مؤسســه اي کــه قبــاًل در آن ثبت نــام نموده انــد، نســبت بــه انصــراف از ثبت نــام اقــدام نمــوده و پرینتــي از تقاضانامــه ثبت نامــي را از آن مؤسســه قبلــي 

دریافــت کننــد و بــه مؤسســه جدیــد تحویــل نماینــد.
رشته های جدید عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعيه هاي فوق:
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روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

ج - آدرس باجه رفع نقص كارت:
1- دانشگاه اصفهان : اصفهان، ميدان آزادي ، دروازه شيراز، خيابان دانشگاه، دِر 

شمالي دانشگاه ، دفتر ستاد آزمون ها.
2- مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي: تهران، 

خيابان ولی عصر )عج(، باالتر از پارك وی، بين پسيان و زعفرانيه، پالك 3011.
3- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، ميدان آزادي، بزرگراه شهيد كالنتري، 

مركز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان، ساختمان شماره یك.
بلواردانشگاه  قزوین،  قزوین:   – »ره«  خميني  امام  بين المللي  دانشگاه   -4

بين المللي امام خميني )ره(، روبروي بانك ملت، مركز آموزش زبان فارسي.
كردستان،  دانشگاه  پاسداران،  خيابان  كردستان،  كردستان:  دانشگاه   -5

سازمان مركزي دانشگاه.

6- دانشگاه بوعلي سينا همدان: همدان، خيابان مهدیه، مركز آموزش زبان 
فارسي به غير فارسي زبانان.

در  مذکور  آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  از كشور:  7- حوزه های خارج 
حوزه هاي خارج از کشور، براي رفع نقص احتمالي کارت شرکت در آزمون خود، در تاریخ 
تعیین شده به آدرس محل برگزاري، که روي کارت آزمون درج گردیده است، مراجعه 

نمایند.
ضمناً به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، تا تاریخ 
98/11/3 )23 ژانویه( در وقت اداري، آماده پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا 
داوطلبان گرامی، به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود، مي توانند به بخش پاسخگویي 
اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه 
یا با شماره تلفن: 42163- 021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمایند.                                                                                  
              روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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سال گذشته 259 هزار و 386 داوطلب گروه آزمایشي علوم انسانی در جلسة آزمون سراسری حضور داشتند. در این گروه، بجز دروس ادبیات تخصصی، فلسفه و تاریخ و 
جغرافیا، در تمامی دروس، تعدادی از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند؛ در این میان، درس اقتصاد، با 649 داوطلبی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ 

صحیح داده اند، وضعیت بهتری نسبت به سایر دروس این گروه آزمایشی دارد. 
  از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از داوطلبان به کمتر از 10 درصد سؤال های هر درس پاسخ صحیح داده اند؛ برای مثال، در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی، تعداد 
163 هزار و 699 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند؛ به عبارت دیگر، بیش از 63/11 درصد داوطلبان، دانش و آمادگی الزم را برای پاسخگویی به 

سؤال های این درس نداشته اند.
می خواهیم بگوییم که در آزمون سراسری سال گذشته، هیچ داوطلبی نمی توانست بر اساس شانس و اقبال نتیجه بگیرد؛ زیرا از یک سو، تعدادی از داوطلبان با آمادگی کامل 
در این آزمون علمی شرکت جسته اند، و از سوی دیگر، نحوة طرح سؤال به گونه ای بوده است که داوطلبانی که دانش و آمادگی الزم را نداشته اند، به تعداد اندکی از سؤال ها 

پاسخ صحیح داده و حتی تعدادی از  این داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفی کسب کرده اند. 
پس به هیچ وجه نمی توان به سؤال های آزمون سراسری در یک درس )حتی درس های عمومی( به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد. 
به همین دلیل، اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به تعدادی از سؤال های 

آن درس پاسخ دهید.
     آمار ارائه شده در جدول ها، همچنین تأییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال های آن پاسخ صحیح بدهید، بلکه الزم است که 

در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها به دست نخواهد آمد. 
ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 98 میانگین پاسخگویی به درس معارف اسالمی 15/3 درصد، و در سال 97 در 
همین درس میانگین پاسخگویی 13/5 درصد، و در سال 94، 16 درصد بوده است؛ در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  محاسبه می شود )30 درصد 
تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم برای نظام 3-3-6، و 25 درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال 
سوم  متوسطه و 5 درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام ترمي واحدي / سالي واحدي محاسبه می شود(؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی 

در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی، در پذیرش نهایی او به صورت مثبت مؤثر واقع شود.

وضعيت داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی 

در آزمون سراسري سال 1398
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نفرات برتر گروه آزمایشي علوم انساني چه درصدهایی آورده اند؟
زمانی عده ای معتقد بودند که گروه آزمایشي علوم انسانی، گروه ساده ای است و می توان بدون تالش  و مطالعه سخت در آن موفق شد؛ اما نتایج رتبه های برتر چند سال 

اخیر بیانگر آن است که در گروه آزمایشي علوم انسانی نیز، همانند سایر گروه های آزمایشی، داوطلبان بسیار توانمندی هستند که رقابت با آنها نیاز به مطالعه دقیق و آمادگی 

علمی و روحی کامل دارد.

آنچه مهم است، این است که میانگین داوطلبان برتر، در همة دروس آزمون سراسری، به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت و کسب 

درصد خوب در همة دروس تالش میکنند.

البته در این میان، معدود داوطلبانی هستند که در یک درس درصد خوبی کسب نکرده اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها نمره بسیار باالیی کسب کرده اند؛ برای 

مثال، داوطلبی که در درس ریاضی 13/4 درصدکسب کرده است، بی شک، در سایر درس های عمومی و اختصاصی، درصد باالیی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات 

برتر کشوری گروه آزمایشي علوم انسانی باشد.  

در جدول زیر، درصدهاي 199 نفر اول )کمتر از 200( کشوری گروه آزمایشي علوم انسانی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، بهترین 

و بدترین درصد در بین 199 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می کند.
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 فهرست حذفيات منابع سؤاالت
 آزمون سراسري سال 1399 )نظام قدیم(
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فهرست حذفيات منابع سؤاالت
 آزمون سراسری سال 1399 )نظام 6-3-3(
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