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به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش 

آموزش کشور، دکتر حسن مروتی، با اعالم 
این خبر، گفت: در آزمون انتخاب سردفتران 
داوطلب  هزار  از ۲۵  بیش  رسمی،  اسناد 
مرد و بیش از ۲۶ هزار داوطلب زن شرکت 
کردند و همچنین در آزمون تأسیس دفتر 
خدمات الکترونیک قضائی، بیش از ۸ هزار 
داوطلب مرد و بیش از ۵ هزار داوطلب زن 

با هم به رقابت پرداختند.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

رقابت داوطلبان در  آزمون هاي انتخاب سردفتران و 
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایي

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در سفر به کهکیلویه و بویر احمد:

آزمونی ایمن و مبتنی بر عدالت برگزار خواهد شد
دکترعبدالرسولپورعباس،رئیسسازمان
احسان دکتر و کشور، آموزش سنجش
سازمان آماری و فنی معاون جمالی،
در یاسوج، دانشگاه در حضور با سنجش،
خصوصآزمونسراسریسال1402مطالبی

بیانکردند.
سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پورعباس،  عبدالرسول  دکتر  کشور،  آموزش 
و  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
آماری  و  فنی  معاون  جمالی،  احسان  دکتر 
کهگیلویه  استان  به  سفر  در  سازمان سنجش، 
گمنام  شهدای  مزار  در  حضور  با  بویراحمد،  و 
دانشگاه یاسوج، با قرائت فاتحه و اهداء گل، با 
آرمان های شهدا و امام راحل )ره( پیمان مجدد 

بستند.
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نکته

با شما تا نوبت اول آزمون سراسری سال 1402 )1(
یادداشت هفته

مناسبت هفته

سالم!سالمیچوبویخوشآشنایی!
آزمون اول نوبت برگزاری زمان تا شماره این از
سراسریسال1402کهدرروزهایپنجشنبه29
میشود، برگزار جاری سال ماه دی 30 جمعه و
که نکاتی یادآوری به که است آن بر سعیمان
مهمالزم آزمون این داوطلبان برای آن دانستن

بهنظرمیرسد،بپردازیم.
این هفته« »یادداشت درستون بههمینخاطر،

شماره،مواردزیررامتذکرمیشویم:
نمرات،  کارنامۀ  اختصاصي،  آزمون  نوبت  هر  در   -1
شامل نمرات خام و نمرۀ کل آزمون اختصاصي حاصل 
از میانگین وزني نمرات تراز شده دروس تخصصي آن 
نوبت آزمون براي هر گروه آزمایشي، که داوطلب در آن 

شرکت کرده است، اطالع رساني مي شود.
نظام  پایۀ دوازدهم  نمرۀ کل سابقۀ تحصیلي  ۲- سهم 
3-3-۶ در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم 
به  آزمون سراسري سال 140۲  انساني  تجربي و علوم 
تأثیر  میزان  و  است،  تأثیر قطعي  با  میزان 40 در صد 
 - ترمي  واحدي/   - سالي  نظام  دیپلم  تحصیلي  سوابق 
واحدي در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم 
،140۲ سال  سراسري  آزمون  انساني  علوم  و  تجربي 

30 درصد با تأثیر قطعي، و میزان تأثیر سوابق تحصیلي 
واحدي   - واحدي/ترمي   - سالي  نظام  پیش دانشگاهي 
در  قطعي  تأثیر  با  درصد(   40 مجموع  )در  درصد   10

نمرۀ کل سابقۀ تحصیلي است. 
دوازدهم  پایۀ  تحصیلي  سابقۀ  کل  نمرۀ  سهم   -3
 - نظام سالي  پیش دانشگاهي  و  دیپلم  یا  نظام ۶-3-3 
واحدي / ترمي - واحدي در گروه هاي آزمایشي هنر و 
زبان هاي خارجي آزمون سراسري سال140۲، به میزان

۲۶ درصد با تأثیر قطعي و فقط شامل دروس عمومي 
آزمون  نمرۀ کل  به سهم  بقیه  و  است  تحصیلي  سابقۀ 

اختصاصي )کنکور( اضافه مي شود.
4- همۀ داوطلبان )اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیالن 
شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي و کار دانش، تمامي 
نظام هاي آموزش و پرورش و طالب حوزه های علمیه( 
باشند و در  باید داراي دروس عمومي سابقۀ تحصیلي 
صورت نداشتن، باید براي ایجاد آن از طریق آموزش و 
پرورش اقدام کنند. بدیهي است که در صورت نداشتن 
عمومي،  دروس  از  یک  هر  براي  تحصیلي  سوابق  نمرۀ 

نمرۀ آن درس صفر لحاظ مي شود.
حذف  آزمایشي  گروه هاي  از  یک  هر  زیرگروه های   -۵
شده است و عناوین و ضرایب دروس آزمون تخصصي 
جدول  در  مشروح  صورت  به  آزمایشي،  گروه  هر  در 
صفحۀ 33 دفترچۀ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون 
سنجش  سازمان  سایت  در  که   140۲ سال  سراسری 

آمده، درج گردیده  است.
۶- ضرایب دروس سوابق تحصیلي، با توجه به نوع دیپلم 
نظام  و   ۶-3-3 آموزشي  نظام  براي  آزمایشي  گروه  و 
سالي- واحدي/ترمي- واحدي در هر گروه آزمایشي، به 
تا 44 دفترچۀ  صورت مشروح در جداول صفحات 40 
سال  سراسری  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  راهنمای 
140۲ که در سایت سازمان سنجش آمده، درج گردیده  

است.
7- الزم به یادآوری است که دانشگاه آزاد اسالمي در 
سال 140۲، همانند سال گذشته، آزمون مجزایي ندارد 
طریق  از  دانشگاه،  این  در  تحصیل  به  عالقه مندان  و 

آزمون سراسری گزینش و پذیرش می شوند.
مدیراجرایی

آزمون سراسری، مانند هر پدیده یا رخداد مهم دیگری، 
به اندازۀ خود بازتابی از تاریخ، سیاست، اقتصاد و فرهنگ 
است. این کتاب، گزارش تجربۀ سی ساله یک دانش آموختۀ 
جامعه شناسی است و با توجه به اهمیت ورود به دانشگاه 
و کسب مدارک و مدارج علمی و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و به ویژه بعد فرهنگی زندگی ایرانیان در نیم قرن اخیر، 
لزوم مطالعۀ آن صدچندان می شود. به زعم دکتر ابوالفضل 
آقابابا )نویسندۀ کتاب(، شواهد فراوانی مؤید اهمیت مطالعه 
جامعه شناسانۀ کنکور است: 1- در حال حاضر، ورود جوانان 
به دانشگاه برای والدین و خانواده آنها اهمیت بسیاری دارد و 
خانواده ها برای نیل به این موفقیت، سرمایه گذاری های قابل 
توجه مادی و غیرمادی می کنند؛ ۲- در چرخۀ کامل کنکور، 
صدها هزار فرصت شغلی و گردش مالی ایجاد شده است؛ 3- 
تقاضای اجتماعی ورود به دانشگاه، در ایران و جهان، به شکل 
چشمگیری افزایش یافته است؛ 4- گسترش نظام آموزش 
عالی، تحوالت و دگرگونی های سهمگین و سترگی در عرصۀ 
حیات تاریخی ایران ایجاد کرده است، و باألخره، سیر تحوالت 
سیاسی نیم قرن اخیر ایران و وقوع انقالب اسالمی و تأثیرات 
آن بر نظام گزینش دانشجو، همگی شواهدی بر اهمیت 

دوچندان مطالعه جامعه شناختی کنکور است.

جامعهشناسیکنکور

معرفی کتاب
زهراحسنخانی

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های ســازمان ســنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکی )ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.

نشانی پست الکترونیکی:
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3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

دوره نهمین در ثبتنام مهلت و برگزاری تاریخ
و بورس کل اداره ازسوی MSRT زبان آزمون

اعزامدانشجویانوزارتعلوماعالمشد.
بر اساس اعالم اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت 
 MSRT علوم، مهلت ثبت نام در نهمین دوره آزمون زبان
از ساعت 1۲ ظهر روز دوشنبه پنجم دی ماه آغاز می شود و 

تا ساعت ۲4 روز سه شنبه 13 دی ماه ادامه دارد.

نهمین دوره آزمون زبان MSRT، روز جمعه ۲3 دی 
 MSRT زبان  آزمون  متقاضیان  و  می شود  برگزار  ماه 
آدرس:  به  سجاد  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
 https://msrttest.saorg.ir/login.aspx

نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام کنند.
زبان  آزمون  برگزاری  حوزه های  که  است  گفتنی 

MSRT، در تقویم این آزمون درج می شود.

از سوی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم

تاریخ برگزاری و مهلت ثبت نام در 
نهمين آزمون زبان MSRT اعالم شد

ادامهازصفحهاول
آمـوزش کشـور، ضمـن  رئیـس سـازمان سـنجش 
سـال  سراسـری  آزمـون  برگـزاری  َرونـد  تشـریح 
بـر اسـاس مصوبـۀ  امسـال  140۲، گفـت: کنکـور 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگی در دو نوبـت برگزار 
می شـود کـه نوبـت اول آن در دی ماه سـال جاری 
و نوبـت دوم ایـن آزمـون در تیـر مـاه سـال140۲ 
برگـزار خواهـد شـد و داوطلبـان می تواننـد در هـر 

دو نوبـت آزمـون شـرکت کننـد. 
وی، بـا اشـاره بـه اجرایـی شـدن تغییـرات آزمـون 
و  عمومـی   دروس  گفـت:   ،140۲ سراسـری 
درصـد   40 همچنیـن  شـدند.  حـذف  زیرگروه هـا 
سـوابق تحصیلـی و ۶0 درصـد آزمـون، در پذیـرش 

دارد. قطعـی  تأثیـر  داوطلبـان 
رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور تصریـح 
گزینـش  معنـای  بـه  آزمـون،  در  شـرکت  کـرد: 
کـه  دارد  اعتبـار  سـال  دو  آزمـون  ایـن  و  نیسـت 
محاسـبه  داوطلـب  بـرای  را  نمـره  ماکزیمـم  مـا 
نوبـت  دو  هـر  در  داوطلـب  اگـر  یعنـی  می کنیـم؛ 
دی و تیـر مـاه شـرکت کنـد، باالتریـن نمـرۀ او را 
نتایـج  کـه  صـورت  بدیـن  می آوریـم؛  بـه حسـاب 
آزمون هـای داوطلبـان بـا یکدیگـر تلفیـق و نمـرۀ 
کل محاسـبه و کارنامـۀ داوطلبـان صـادر می شـود.

معـاون وزیـر علـوم افـزود: نتایـج کنکـور دی  مـاه تا 
پایـان امسـال بـه صورت نمرۀ خام از سـوی سـازمان 
سـنجش اعـالم خواهـد شـد. و پـس از اعـالم نتایـح 
کنکـور تیـر مـاه، نتیجـۀ آن اعـالم و بر مبنـای گروه 
و  کنکـور  نتایـج  اسـاس  بـر  و  داوطلـب  آزمایشـی 

امتحـان نهایـی، نمـرۀ کل وی محاسـبه می شـود.
بـا حـذف  پـور عبـاس خاطـر نشـان کـرد:  دکتـر 
نظـر  در  داوطلـب  بـرای  کلـی  نمـرۀ  زیرگروه هـا، 
تابسـتان  در  رشـته  انتخـاب  و  می شـود  گرفتـه 
140۲ انجـام مـی پذیـرد و در شـهریور مـاه همین 

سـال نیـز نتایـج نهایـی اعـالم خواهـد شـد.
گفـت:  کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان  رئیـس 
صـورت  بـه  سراسـری  آزمون هـای   1403 سـال  از 
کنکـور  می شـود.  برگـزار  الکترونیـک  هوشـمند 
عدالـت  بـر  مبتنـی  و  ایمـن  آزمونـی  الکترونیکـی، 
اسـت، و در حـذف کنکـور کاغـذی، فضایـی بـرای 
داوطلبـان مهیـا می شـود کـه مـی تواننـد بـه صورت 
زننـد. را محـک  دانـش خـود  الکترونیکـی، سـطح 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
 در سفر به کهکیلویه و بویر احمد:

آزمونیایمن
ومبتنیبرعدالت
برگزارخواهدشد

مشاور رئیس سنجش خبر داد

ثبت نام حدود 470 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402

ادامهازصفحهاول
وی گفـت: آزمـون صـدور پروانه تأسـیس دفتر خدمات 
الکترونیـک قضائی، صبـح روز پنجشـنبه ۲4 آذرماه در 
1۸ حـوزۀ امتحانـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش 
عالـی و 37 حـوزۀ فرعـی در 1۸ شهرسـتان، و آزمـون 
انتخاب سـردفتران اسـناد رسـمی نیز صبـح روز جمعه 

دانشـگاه ها  در  امتحانـی  حـوزۀ   3۶ در  مـاه  آذر   ۲۵
و مؤسسـات آمـوزش عالـی و 10۸ حـوزه فرعـی در

31 شهرستان برگزار شد.
این  نتایج  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  مروتی،  دکتر 
اطالع رسانی  درگاه  طریق  از  ماه  دی  اواخر  آزمون ها، 

سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

رقابت داوطلبان در آزمون هاي انتخاب سردفتران و 
تأسيس دفاتر خدمات الکترونيک قضایي

تا 2 بهمن ماه ادامه  دارد

 ثبت نام در آزمون معارف اسالمی )اسما( دانشگاه امام صادق )ع(

سنجش سازمان عمومی روابط مدیرکل و رئیس مشاور
آموزشکشور،اعالمکرد:ساعت24روز26آذرماه،مهلت

ثبتنامدرآزمونکارشناسیارشدسال1402پایانیافت.
داوطلب  هزار  حدود470  اینکه  بیان  با  کریمیان،  علیرضا  دکتر 
مهلت  در   140۲ سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  در 
محدودیت  به  توجه  با  افزود:  کرده اند،  ثبت نام  شده  تعیین 
اجرایی  پیوسته  اقدامات  ضرورت  و  آزمون  برگزاری  تا  زمانی 
سؤاالت  دفترچه های  آزمون،  کارت  حوزه ها،  آماده سازی  برای 
ندارد. وجود  ثبت نام  مهلت  تمدید  امکان  پاسخنامه ها،  و 
الزم به یادآوری است که آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
ماه سال  اسفند  و جمعه 1۲  پنجشنبه 11  روزهای  در   ،140۲

جاری برگزار خواهد شد.

طی )ع(، صادق امام دانشگاه
اطالعیهایاعالمکرد:داوطلبان
این دکتری پذیرش متقاضی
علوم رشتههای در دانشگاه
مرحلۀ در حضور برای انسانی،
مصاحبهشفاهیپذیرشدکتری
الزم آزمون(، )با نیمهمتمرکز

استکهگواهیقبولیدرآزمون
معارفاسالمی)اسما(راکسبو

ارائهنمایند.
الزم به یادآوری است که ثبت نام در 
آزمون معارف اسالمی این دانشگاه، 
از روز یکشنبه 13 آذر ماه آغاز شده 
است و این مهلت در ساعت ۲4 روز 

یکشنبه ۲ بهمن ماه سال جاری به 
پایان می رسد.

به  ورود  کارت  دریافت  زمان  ضمناً 
جلسۀ آزمون، روزهای 4 و ۵ بهمن 
این  و  بود  خواهد  جاری  سال  ماه 
آزمون نیز در روز پنجشنبه ۶ بهمن 

ماه 1401 برگزار خواهد شد.
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گزارش آزمون تولیمو

 TOLIMO
The Test of Language by the Iranian Measurement Organization

شکوفهجوادی

زبان دانش سطح تعیین براي استاندارد آزموني )TOLIMO( تولیمو
انگلیسياستکهازاردیبهشتماهسال1378درچندینحوزهبهصورت
کاغذیتوسطسازمانسنجشآموزشکشورطراحيواجراءآنآغازشد
الکترونیکیدر31حوزه بهصورت تاکنون،صرفًا ازآذرماهسال1398 و

امتحانیدرحالبرگزاریاست.
بین المللی  انگلیسی  زبان  آزمون های  مشابه  تقریباً  آزمون،  این  سختی  درجۀ     
دانشجویان  و  است  کشور  دانشگاه های  تأیید  مورد  نیز  آن  گواهینامه  و  است 
دکتری مقطع تخصصی نیز برای دریافت مجوز حضور در آزمون جامع و دفاع از 
استخدام  داوطلبان  همچنین  کنند.  شرکت  آزمون  این  در  می توانند  خود  رسالۀ 
با  اعزام  اعزام به خارج )شامل  ارگان ها و وزارتخانه ها و دانشجویان  از  پاره ای  در 
هزینه شخصی، بورسیه و فرصت مطالعاتی( می بایست حد نصاب نمرۀ مربوطه را 

در این آزمون کسب نمایند. 
تافل، تمام مهارت های زبان را مورد  با آزمون آیلتس و   آزمون تولیمو، در مقایسه 
ارزیابی قرار نمی دهد، اما با این حال، مدرک آن در داخل ایران معتبر است. به همین 
خاطر و با توجه به هزینۀ باالی آزمون های تافل و آیلتس، می توان از این مدرک به 

عنوان مدرک قابل قبول زبان انگلیسی در داخل کشور استفاده کرد.
دامنۀ نمرۀ کل این آزمون، از 310 تا ۶77 بوده و درجۀ کیفی نمرات آن به شرح 

جدول شمارۀ 1 است. 
جدولشمارۀ1

درجۀکیفینمره

عالی۶00 و باالتر

خوببین ۵۲0 تا ۵99

متوسطبین 4۸0 تا ۵19

ضعیفکمتر از 4۸0

به  منحصراً  و   )  ۵ و   4 شمارۀ  جداول  نوبت)طبق  دو  در  ماه  هر  آزمون،  این 
صورت الکترونیکي و از طریق رایانه)شامل دو مرحله تستي و تشریحي( در مراکز 
و  می شود  برگزار   )3 شمارۀ  جدول  کشور)طبق  سراسر  در  آزمون  این  برگزاری 
عکسدار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  معتبر)کارت  شناسایی  با کارت  باید  متقاضیان 
رایانه  از  استفاده  با  و  کنند  مراجعه  مربوط  امتحانی  حوزۀ  به  گذرنامه(  یا  جدید 
)کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن مربوط به پاسخ سؤال تشریحي 

را تایپ و ثبت نمایند.
الزم به یادآوری است که محدودیتي براي تعداد دفعات شرکت در این آزمون وجود 
ندارد؛ ضمن آنکه شرکت در چند آزمون نیز الزامي نیست؛ به عبارت  دیگر، آزمون های 
تولیمو مستقل از یکدیگر هستند و نمرات کسب  شده در آنها در آزمون  های دیگر 
تأثیری ندارد و درصورتی  که داوطلب در هر یک از این آزمون ها، نمرۀ مورد نیاز خود 

را به دست آورد، می  تواند در آزمون  های پس  از آن ثبت  نام نکند.

الف(ساختار آزمون
جدولشمارۀ2

تعداد 
زمان تعداد سؤاالتنوع آزمونعنوان بخش آزمونمراحل

پاسخ دهی

مرحلۀ اول

ساختار و بیان نوشتاري 
 Structure and Written

Expression
۲۲دقیقه3۵سؤالتستی

درک مطلب شفاهي-شنیداري
Listening

Comprehension
1۸دقیقه3۵سؤالتستی

خواندن و درک مطلب
Reading

Comprehension
40 دقیقه3۵ سؤالتستی

نوشتاريمرحلۀ دوم
Writing30 دقیقه1 سؤالتشریحی

تستی و کل
110 دقیقه10۶سؤالتشریحی

مرحلۀاول: کلیۀ سؤاالت مرحلۀ اول)در سه بخش( تستی است و نمرۀ منفی ندارد 
و شامل 10۵ سؤال است و متقاضیان باید جمعاً در مدت ۸0 دقیقه به این سؤاالت 

پاسخ دهند. 
با  )Structure and Written Expression( نوشتاري  بیان  و  1: ساختار  بخش
3۵ سؤال )1۵ سؤال تکمیل جمله و ۲0 سؤال شناسایی خطا( و مدت پاسخگویي ۲۲ دقیقه.

بخش2: درک مطلب شفاهي – شنیداري )Listening Comprehension( با 
3۵ سؤال و مدت پاسخگویي 1۸ دقیقه. 

قسمت A )۲0 گفت وگوی کوتاه( با۲0 سؤال. 
قسمت B )۲ گفت وگوی طوالنی( با ۸ سؤال. 

قسمت C )3 سخنرانی( با 7 سؤال.
سؤاالت بخش شنیداري)درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر متقاضی از طریق 
هدست پخش خواهد شد و متقاضیان باید با توجه به متن سؤال که از هدست پخش مي شود، 
نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه که در ارتباط با سؤال مربوط به این بخش )درک مطلب 
شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته باشند که متن سؤاالت شنیداري، فقط 
یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي 

شنیدن صدایی که منتشر می شود به کار ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
بخش3: خواندن و درک مطلب )Reading Comprehension( با 3۵ سؤال و 

مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
)Writing مرحلۀدوم: بخش تشریحی: )نوشتاري

بخش Writing این آزمون شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه 
از طریق رایانه )کامپیوتر( به سؤال مربوط پاسخ دهند و نمرۀ جداگانه دارد و نمرۀ آن بین 
1 الی ۶ است که در کنار نمرۀ کل و به طور جداگانه در کارنامه داوطلبان درج می شود 
و تأثیری در نمرۀ کل ندارد. ضمناً حاضران جلسۀ آزمون، اگر به بخش نوشتاری آن 
پاسخ ندهند، نمرۀ 1 برای آنان منظور می شود، بدیهی است که متقاضیان در این قسمت 

مي بایست از مهارت تایپ جمالت با کیبورد نیز برخوردار باشند.
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ب( نحوۀ ثبت نام :
tolimo.sanjesh.org اطالعات  کاربران موظف هستند با وارد شدن در سایت 
شناسنامه اي و آموزشي خود را مطابق مدارک شناسایي و آموزشي معتبری که در 
اختیار دارند، به اضافۀ تصویر چهرۀ داوطلب که در شش ماهۀ اخیر تصویربرداری 
و  خود  تماس  اطالعات  شغلی،  اطالعات  تحصیلی،  اطالعات  با  همراه  است،  شده 

بر اساس آخرین شرایط در حساب کاربری خویش وارد کنند و هزینۀ آزمون را 
کارت  از  قرارداد  طرف  اینترنتی  پرداخت  درگاه  سوی  از  )وجه  نمایند  پرداخت 

بانکی کسر می شود(. 
الزم به یادآوری است که پس از ثبت نام، آزمون مورد نظر به لیست »آزمون های من« 

در پروفایل داوطلب اضافه می شود.

 دامنه نمره کل از 310 تا 6۷۷ است. نمره باالتر از 600 عالی، بین ۵۲0 تا ۵99 خوب، بین ۴80 تا ۵19 متوسط و کمتراز ۴۷9 
ضعیف تلقی می شود.

 بخش Writing نمره جداگانه داشته و نمره آن بین 1 الی 6 است که در کنار نمره کل و جداگانه در کارنامه درج  شده و تاثیری 
در نمره کل ندارد و چنانچه حاضرین جلسه آزمون اگر به بخش نوشتاری پاسخ ندهند، نمره 1 برای ایشان منظور می شود.

 آزمون هر ماه دوبار به صورت الكترونیكي و از طریق رایانه در دو مرحله تستي و تشریحي در مراکزی که از طریق سازمان 
سنجش آموزش کشور، اعالم شده است، برگزار می شود.

 متقاضیان باید همراه با اصل کارت شناسایی معتبر به حوزه امتحانی خود مراجعه و توسط رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي 
و متن مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.

توجه: 

ک نگاه
ساختار آزمون تولیمو )Tolimo( در ی

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور

مرحله دوم
تشریحی

مرحله اول
تستی

شروع
آزمون

پایان
آزمون

کلیه سواالت مرحله اول )در سه بخش( 
تستی است که نمره منفی ندارد و شامل 
105 سوال است، متقاضیان باید جمعًا در 

مدت 80 دقیقه به سؤاالت پاسخ دهند

مرحله دوم، شامل یک سؤال است که متقاضیان 
باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( به 

سؤال مربوط پاسخ دهند. متقاضیان در این قسمت  باید 
از مهارت تایپ جمالت با کیبورد برخوردار باشند

       ساختار و بیان نوشتاري 
 Structure and Written

Expression

بخش نوشتاري 
Writing

3۵ سوال شامل:
1۵ سؤال تكمیل جمله

۲0 سؤال شناسایی خطا
مدت پاسخگویي: ۲۲ دقیقه

             درك مطلب شفاهي - شنیداري 
Listening Comprehension

3۵ سوال شامل:
قسمت A:۲0 گفتگوی کوتاه،۲0 سؤال
قسمت B:۲ گفتگوی طوالنی، 8 سؤال

قسمت C: 3 سخنرانی، ۷ سؤال
مدت پاسخگویي: 18 دقیقه

     خواندن و درك مطلب 

Reading Comprehension

3۵ سوال 
مدت پاسخگویي: ۴0 دقیقه

1

23

این بخش به صورت مستقل فقط یکبار برای
هر متقاضی از طریق هدست پخش می شود.
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ج( نکات الزم برای حضور داوطلب در آزمون :
1- در این آزمون، نیازی به کارت ورود به جلسه نیست.

داوطلبان  و  بود  خواهد  برگزاری  روز  صبح   ۸ ساعت  در  آزمون  فرآیند  شروع   -۲
از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزۀ امتحانی مربوطه  می بایست نیم ساعت قبل 

حضور داشته باشند. 
3- عدم حضور به موقع و تأخیر بیش از 1۵ دقیقه، منجر به لغو آزمون داوطلب خواهد 

شد.
مدرک  دو  حداقل  می بایست  آزمون،  در  شرکت  هویت  احراز  برای  داوطلبان   -4
شناسایی معتبر)گذرنامه، کارت ملی هوشمند، گواهینامه رانندگی، شناسنامه جدید، 
کارت دانشجویی و کارت پایان خدمت)آقایان(( دارای تاریخ اعتبار را که تصویر چهره 

آن حداکثر در پنج سال اخیر گرفته شده باشد، ارائه کنند.
 Admin ۵- داوطلبان، پس از احراز هویت با ارائه مدرک شناسایی معتبر، به اتاق
وارد می شوند و هر داوطلب برای لحظه ای پشت کامپیوتر Admin مستقر می شود 
و پس از عکسبرداری از چهرۀ داوطلب، یکی از کامپیوترهای سالن آزمون به صورت 

تصادفی به داوطلب تخصیص داده می شود. 
۶- پس از اتمام مراحل احراز هویت و ورود داوطلبان به سالن آزمون، مراقبان به محل 
استقرار داوطلبان مراجعه می کنند و پس از کنترل و بررسی های الزم، رمز آزمون را 
وارد می نمایند تا نرم افزار آماده اجرا شود. در این هنگام، داوطلبان باید منتظر بمانند 
و اقدامی در نرم افزار انجام ندهند تا پس از بررسی سالن از سوی مراقبان، فرمان 

اجرایی آزمون صادر شود.
7-داوطلبان نیازی به همراه داشتن برگۀ چرکنویس ندارند و برگۀ چرکنویس از سوی 
مرکز آزمون تأمین می شود. همچنین داوطلبان، مجاز به خارج کردن برگۀ چرکنویس 
خود از این مرکز نیستند و در صورت مشاهده، داوطلب به عنوان متخلف به مراجع 

قانونی معرفی خواهد شد.
۸- هر داوطلب می تواند در اتاق آزمون، فقط مداد و مدارک شناسایی خود را به همراه 

داشته باشد. 
 9- همراه داشتن هرگونه وسایل غیرمجاز، شامل: دستگاه های ارتباط الکترونیکی، 
تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، تجهیزات هوشمند، 
ماشین حساب، کیف، کوله پشتی یا ساک، کتاب، جزوه، تبلت، پیجر، بيسیم، جزوه 
یا هرگونه کاغذ یادداشت، دستمال کاغذی و صحبت کردن با سایر متقاضیان یا رّد 
و بدل کردن هر نوع وسیله از قبیل: لوازم التحریر، نت )یادداشت( و غیره، در جلسۀ 
امتحان به عنوان تقلب و تخلف محسوب می شود و با داوطلب متخلف، برابر قانون 

رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.
که  است  الزم  آزمون،  این  برگزاری  فرآیند  در  مشکل  هرگونه  ایجاد  صورت  در 
متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی 
نشانی: به  کشور  آموزش  سازمان سنجش  رسانی  اطالع  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 

ثبت  را  خود  درخواست  و  کرده  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org
نمایند. بدیهی است که درخواست های رسیده به این سازمان بعد از مهلت مقرر، قابل 

بررسی و پی گیری نخواهد بود. 

د( قوانین شرکت در آزمون:
1- داوطلب تا پنج روز قبل از روز برگزاری آزمون می تواند آزمون ثبت نام شده را که 
هزینۀ آن نیز پرداخت شده است، به آزمون ماه بعد و مراکزی که دارای ظرفیت خالی 

است و برای ثبت نام باز شده است، تغییر دهد. 
مبلغ  با  متفاوت  نام  ثبت  هزینۀ  با  آزمون  یا  بعد  سال  به  آزمون،  انتقال  ۲-امکان 
پرداختی و یا به تاریخ/مرکزهایی که ظرفیتشان تکمیل شده باشد یا آزمونی که در 

سیستم تعریف نشده باشد، وجود ندارد. 
3-داوطلبانی که در یک آزمون ثبت نام قطعی کرده اند، می توانند 1۵ دقیقه زودتر 
از تاریخ و زمان مندرج در جدول زمانی، با ورود به پروفایل خود، لینک »آزمون های 
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گزارش
من«، نسبت به تغییر تاریخ یا تغییر حوزۀ آزمون خود اقدام نمایند.

4- با توجه به پی گیری انجام شده و اخذ موافقت در خصوص برقراری امکان انصراف 
و استرداد وجه، یادآور می شود که چنانچه متقاضیان آزمون های آذرماه 1401 و پس 
از آن، که در آبان ماه سال جاری و پس از آن ثبت نام قطعی کرده و پرداخت هزینه 
را انجام داده اند به هر دلیلی قصد انصراف از شرکت در آزمون ثبت نام شده را داشته 
باشند، مبلغ ۵0 درصد هزینه ثبت نامی به شمارۀ حساب آنان باز می گردد )زمان اعالم 
انصراف از آزمون، می بایست حداقل ۸ روز کاری قبل از تاریخ برگزاری آزمون و صرفاً 

از درگاه اینترنتی پاسخگویی سازمان سنجش request.sanjesh.org باشد(. 
... امکان  ۵- در صورتی که به دالیل فنی، بروز حوادث یا رویدادهای غیرمترقبه و 
تا  حداکثر  باشد،  نداشته  وجود  داوطلبان  از  بخشی  یا  همه  برای  آزمون  برگزاری 
شهر  همان  در  رایگان  و  جدید  آزمون  یک  شده،  لغو  آزمون  تاریخ  از  پس  روز   30
برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. ضمناً تاریخ و آدرس محل برگزاری آزمون جدید، حدوداً 
4۸ ساعت قبل از برگزاری آزمون از طریق پیامک به داوطلبان حاضر در آزمون لغو 
شده اطالع رسانی خواهد شد. داوطلبان ذی نفع که اسمشان در لیست آزمون جدید 
است، ولی قادر به حضور در آزمون جایگزین نیستند، می بایست شمارۀ کارت بانکی 
خود را به منظور بازگرداندن وجه، قبل از برگزاری آزمون از طریق سامانۀ پاسخگویی 

اینترنتی: request.sanjesh.org اعالم کنند.

هـ( مقررات مربوط به تخلفات :
به سؤاالت،  پاسخگویی  برای  آزمون  برگزاري  از ضوابط  داوطلب، خارج  به  - کمک 
دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه 
تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط 

به آزمون، افشاء سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاء آن یا شرکت یا 
معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو و خرید یا فروش سؤاالت 
آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاري آزمون، اعم 
از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد، سبب می شود تا هیأت هاي 
رسیدگي، متهم را طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، 
براي بررسی و اعمال جزاء نقدي از ده میلیون )10.000.000( ریال تا یک میلیارد 
)1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستري معرفي نمایند.

و( مراکز برگزاری آزمون اینترنتی :
و شرایط خاصی  تجهیزات  به  نیاز  اجرا  برای  آزمون  نرم افزارهای  اینکه  به  توجه  با   
دارند، مراکزی که از نظر فنی دارای امکانات و تجهیزات بوده و سایر مجوزها و شرایط 
همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور را داشته باشند به شرح زیر اعالم می شود:

جدولشمارۀ3

آدرسنام مرکزردیف

طبقۀ سازمان سنجش آموزش کشور1  -  ۲04 شماره  زند-  کریمخان  خیابان  تهران- 
.iBT همکف- سالن

پردیس شمارۀ ۲ دانشگاه شهید ۲
تهران- شهرک اکباتان- فاز 3 - جنب بیمارستان صارم.بهشتی

تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بلوار حسن سیف کانون زبان ایران3
- روبروی کوچه ۲۲.

دانشگاه تبریز4

بیمارستان  از  بعد   - دانشگاه  فلکۀ  تبریز- 
ساختمان   - تبریز  دانشگاه  قاضی  درب   - شهیدمدنی 
آزمون های  مرکز   - مرکزی(  خوارزمی)آزمایشگاه 

بین المللی.

مؤسسه آموزش عالی آزاد ۵
اندیشۀ معین- تهران

فرحزاد-  به  نرسیده  جنوب-  امام  یادگار  تهران-بزرگراه 
خیابان ایثار گران شمالی- نبش کوهسار سوم- پالک 3۶.

مؤسسه آموزش عالی آزاد ۶
اندیشۀ معین

 - آفتاب  گلریز-برج  راه  چهار  سجاد-  بلوار  مشهد- 
ساختمان بانک آینده- طبقه 9.

دانشگاه صنعتی اصفهان7
اصفهان- صنعتی  دانشگاه  تهران-  دروازه  اصفهان- 
آموزشهای  همکف-مرکز  طبقۀ  مرکزی-  کتابخانۀ 

.iBT الکترونیکی و آزاد- سالن

باهنر- دانشگاه شهید باهنر کرمان۸ بهمن-دانشگاه شهید   ۲۲ بلوار  انتهای  کرمان- 
ساختمان W سایت صبا.

مؤسسه آموزش عالی آزاد غیر 9
انتفاعی کرمان)کیمیا(

بازرگانی- پل  از  والیت-بعد  عاشقان  بزرگراه  کرمان- 
عالی  آموزش  صادقیه-مؤسسه  دانشگاهی  شهرک 

کرمان.

یزد- صفاییه- چها راه پژوهش-پردیس اصلی دانشگاه-دانشگاه یزد10
ساختمان امامت- طبقه دوم.

مؤسسه آموزش عالی امام 11
جواد)ع(

اشراف-بلوار  شهیدان  صفاییه – بلوار  یزد- 
جواداالئمه)ع(.

رفیعی-میدان دانشگاه خیام1۲ شهید  بلوار  علی-  -بلوارامام  مشهد 
مطهری- دانشگاه خیام.

مرکز آموزش علمی - کاربردی 13
فذا آمل

حر- میدان   -3۶ خمینی)ره(-آفتاب  امام  بلوار  آمل- 
سمت راست-مرکز آموزش علمی - کاربردی فذا.

مرکز منطقه آزاد قشم14
شرقی  ضلع  ژئوپارک-  بلوار  قشم-  جزیرۀ  هرمزگان- 
شهرداری قشم - دانشگاه شهرداری- شمارۀ پشتیبانی 

091۲00470۲9

كتاب
جزوه

تلفن همراه

ابزارهاي سالمت
لوازم هوشمند و 

الكترونيكي

هرگونه كاغذ يادداشت
دستمال كاغذی و غيره

ماشين حساب

گردنبند، انگشتر 
مچ بند، ساعت و 
دستنبد هوشمند

خودكار، خودنويس
اتود و روان نويس

ظروف حاوي مايعات

رد و بدل كردن هر 
وسيله يا لوازم التحرير

و يادداشت و غيره

كيف
ساك دستي

هندزفري ايرپاد

صحبت كردن
با ساير متقاضيان

وسايل ممنوعه آزمون توليمو

Tolimo
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دانشگاه دانشگاه شیراز1۵ مدیریت  جام – ساختمان  جام  شیراز – بلوار 
شیراز – تلفن: 0713۶۲۸۶4۲0

دانشگاه بیرجند1۶
بیرجند – انتهای بلوار شهید آوینی – دانشگاه بیرجند 

- کتابخانۀ مرکزی
تلفن: 0۵۶310۲7444

تلفن: دانشگاه صنعتی کرمانشاه17  - )ره(  خمینی  امام  کرمانشاه – بزرگراه 
0۸33۸30۵001

اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر - بلوار قائم جنوبی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی1۸
- دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - آزمایشگاه زبان.

دانشگاه دانش البرز19

آبیک-  شهر  قزوین-کرج،  اتوبان   ۶0 قزوین-کیلومتر 
ضلع شمالی اتوبان- شهرک دانشگاهی اندیشه- دانشگاه 
 - تلفن: 0990۶9۶9۸۵0  تافل  البرز-ساختمان  دانش 

09371۲۵7977

دانشگاه سیستان و بلوچستان۲0

و  سیستان  دانشگاه – دانشگاه  زاهدان – بلوار 
بلوچستان- دانشکدۀ مهندسی شهید نیکبخت – مرکز 

فناوری اطالعات پرفسور عظیمی )سایت مهندسی( 
تلفن: 0۵43113۶۲۸-۲9

دانشگاه سمنان۲1
روبروی  دامغان-  سمنان-  جاده   3 سمنان – کیلومتر 
سمنان.  دانشگاه  یک  شمارۀ  پردیس  سوکان-  پارک 

تلفن: 0۲331۵3۵73۲ -0۲331۵3۲0۵4

دانشگاه تربت حیدریه۲۲
تربت حیدریه- کیلومتر 7 جادۀ تربت حیدریه- مشهد- 
فاوا – سایت  حوزه  ساختمان  حیدریه-  تربت  دانشگاه 

دانشگاه. تلفن: ۵1۲40 0۵1

دانشگاه ارومیه۲3
جاده   11 کیلومتر  ارومیه،  غربی-  آذربایجان 
مدیریت.  و  اقتصاد  ارومیه – دانشکدۀ  سرو – دانشگاه 

تلفن: 0443114400۶

مرکز فرهنگی هنری اندیشۀ ۲4
روشن گویا

اهواز-کیانپارس- فاز 3- خیابان 11 غربی- پالک 14۵ 
- کد پستی: ۶1337431۵1 تلفن: 3444۵۲3۵ -0۶1

دانشگاه بجنورد۲۵

خراسان شمالی – بجنورد- کیلومتر 4 جادۀ اسفراین- 
انسانی)سایت  علوم  ساختمان  بجنورد-  دانشگاه 
پیش  با   3۲۲01073 و   3۲۲۸4۶33 مرکزی( تلفن: 

شماره 0۵۸

مؤسسۀ آموزش عالی انرژی۲۶
به  نرسیده  سرداران-  میدان  ساوه-  مرکزی-  استان 
مرکز:  تلفن  سلمانیه-  خیابان  فارس-  خلیج  میدان 

0۸۶ - 4۸۵0۸

پردیس فنی و مهندسی شهید ۲7
عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

بلوار  عباسپور-  بلوار  تهرانپارس-  چهارم  فلکۀ  تهران- 
و  فنی  پردیس  آزاد-  دانشگاه  روبروی  شرقی-  وفادار 

مهندسی شهید عباسپور تلفن: 7393۲۸1۵ - 0۲1

دانشگاه بین المللی چابهار۲۸
تجاری-  آزاد  منطقه  چابهار-  بلوچستان-  و  سیستان 
تلفن:   - چابهار  بین المللی  دانشگاه  بهشت-  تراست 

0۵43۵334303

دانشگاه حکیم سبزواری۲9
خراسان رضوی – سبزوار-توحیدشهر- دانشگاه حکیم 
-تلفن:  مرکزی  کتابخانۀ  فوقانی  طبقۀ  سبزواری- 

0۵1 - 4401۲۸7۸

دانشگاه فردوسی30
بین  رضا-  بلوار  احمدآباد-  رضوی-مشهد-  خراسان 
فردوسی  دانشگاه  کالج  -ساختمان   ۲3 و   ۲1 رضای 

-تلفن: 3۸۸0433۲ - 0۵1

مرکز آموزش علمی-کاربردی 31
گچساران۲

ولیعصر-  بلوار  گچساران-   – بویراحمد  و  کهکیلویه 
روبروی پارک نفت- جنب ام.آر.آی میالد نور.

جدولشمارۀ4
جدولآزمونهایبرگزارشدهدرسال1401

روزهایسهشنبهشمارهدورهماه

1791401/01/۲3فروردین

اردیبهشت
1۸01401/0۲/۶

1۸11401/0۲/۲0

خرداد
1۸۲1401/03/10

1۸31401/03/۲4

تیر
1۸41401/04/14

1۸۵1401/04/۲۸

مرداد
1۸۶1401/0۵/11

1۸71401/0۵/۲۵

شهریور
1۸۸1401/0۶/0۸

1۸91401/0۶/۲۲

مهر
1901401/07/1۲

1911401/07/۲۶

آبان
19۲1401/0۸/10

1931401/0۸/۲4

آذر
1941401/09/۸

19۵1401/09/۲۲

جدولشمارۀ5
جدولزمانبندیبرگزاریآزمونهایپیِشرودرسال1401

روزهای سه شنبهشماره دورهماه

دی
19۶1401/10/13

1971401/10/۲7

بهمن
19۸1401/11/11

1991401/11/۲۵

اسفند
۲001401/1۲/۲

۲011401/1۲/1۶

ز( شناسۀ یکتاي کارنامه :
یکتای 1۶ رقمی در صفحۀ  آزمون، کارنامه   و یک شناسۀ  پس شرکت داوطلب در 
یکتای  با کد »شناسۀ  داوطلب  و  داده می شود  نمایش  وی  برای  »آزمون های من« 

کارنامه« می تواند کارنامۀ خود را مشاهده نماید.
گفتنی است که داوطلبان، برای بررسی اصالت کارنامه)کارنامه های معتبر یا منقضی 
شده( می توانند شناسۀ یکتای کارنامه را در اختیار نهاد متقاضی استعالم )آموزش 

دانشگاه و ...( قرار دهند. 

گزارش
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ح( اعالم نتیجه و مدت اعتبار آزمون :
سایت:  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  از  پس  روز   7 حدوداً  ها  آزمون  کارنامۀ 
داوطلبان  و  می شود  منتشر  الکترونیکی  به صورت  صرفاً  و   tolimo.sanjesh.org
با ارائه »شناسۀ یکتای کارنامه« یا شمارۀ پرونده و شمارۀ شناسنامه که در صفحه 
»آزمون های من« در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت، می توانند از نتیجۀ آزمون خود 

خبردار شوند. همچنین:
ـــۀ  ـــه در صفح ـــالم نتیج ـــا اع ـــان ب ـــا« هم زم ـــۀ یکت ـــده« و »شناس ـــمارۀ پرون 1- »ش
ـــرار  ـــان ق ـــترس داوطلب ـــو در دس ـــری تولیم ـــاب کارب ـــن« در حس ـــای م »آزمون ه

ـــت. ـــد گرف خواه
ـــون  ـــزاری آزم ـــس از روز برگ ـــال پ ـــا دو س ـــو، ت ـــدرک تولیم ـــار م ـــدت اعتب  ۲-م

ـــت.  ـــاقط اس ـــار س ـــۀ اعتب ـــس از آن از درج ـــود و پ ـــد ب خواه
ـــدد  ـــی مج ـــای بررس ـــه، تقاض ـــالم نتیج ـــس از اع ـــی پ ـــه داوطلب ـــی ک 3- در صورت
ـــس از  ـــه پ ـــک هفت ـــا ی ـــر ت ـــه حداکث ـــد، الزم اســـت ک ـــته باش ـــود را داش ـــرات خ نم
ـــو(  ـــون تولیم ـــروه آزم ـــی )گ ـــخگویی اینترنت ـــامانۀ پاس ـــق س ـــه از طری ـــالم نتیج اع
ـــون،  ـــزاری آزم ـــز برگ ـــوان مرک ـــون و عن ـــخ آزم ـــده، تاری ـــه شـــمارۀ پرون ـــاره ب ـــا اش ب
تقاضـــای خـــود را ثبـــت نمایـــد. ایـــن درخواســـت بـــه کارشناســـان تخصصـــی 
ارجـــاع خواهـــد شـــد و آنهـــا تنهـــا پـــس از بررســـی بـــه همـــان درخواســـت 
اینترنتـــی پاســـخ خواهنـــد داد و فرآینـــد بررســـی مجـــدد، حـــدوداً دو هفتـــه 

ــرد. ــان می بـ زمـ
ـــه  ـــاتی ک ـــایر مؤسس ـــا و س ـــی، کارخانه ه ـــوزش عال ـــات آم ـــگاه ها، مؤسس 3- دانش
ـــا  ـــد ب ـــند، می توانن ـــب را داشته باش ـــدرک داوطل ـــی م ـــتعالم و بررس ـــای اس تقاض
ـــه  ـــالم نتیج ـــامانۀ اع ـــردن آن در س ـــب و وارد ک ـــا از داوطل ـــۀ یکت ـــت شناس دریاف
بـــه نشـــانی: tolimo.sanjesh.org ، کارنامـــۀ صـــادر شـــده و مـــورد تأییـــد 

ســـازمان ســـنجش را به صـــورت برخـــط مشـــاهده نماینـــد.

نمودارشمارۀ1
مقایسۀتعدادثبتنامشدگانازسال1399تاکنوندرسهفصلاولسال

)ازفروردینتاآذرماه(

نمودارشمارۀ2
سیرصعودیافزایشتعدادحوزههایامتحانیالکترونیکیدرسهسالاخیر

طبق نمودارهای شمارۀ 1 و ۲ ، می توان دریافت که در سال های اخیر، تعداد داوطلبان 
و حوزه های امتحانی آزمون تولیمو، سیر صعودی داشته است.

گفتنی است که آزمون های تولیمو به دالیل متعددی، از جمله هزینۀ مناسب در مقایسۀ 
با آزمون های زبان های بین الملل، فراوانی و تعداد دفعات برگزاری، تمام الکترونیکی بودن، 
تعّدد حوزه های امتحانی و استاندارد بودن آزمون، مورد استقبال داوطلبان قرار گرفته است.

در پایان، برخود الزم می دانم از آقایان دکتر احسان جمالی، دکتر علیرضا کریمیان، 
دکتر رضا پیروی و سیاوش کولیایی که همکاری مجدانه ای برای تهیه این گزارش 

داشته اند، سپاسگزاری نمایم. 

در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 
 TOEFL نظیر  بین المللی  آزمون های 
با توجه  و... می رساند   ، GRE،IELTS
افراد و شركت های  به وجود تعدادی 
سود جو كه  با تبلیغات و وعده های 
مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی 
با مشخصات داوطلب  اقدام به  نظر، 
كالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی 
از این افراد می نمایند، این سازمان به 
عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در 
كشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی 
این مراكز به مراجع قضائی، موارد ذیل 
یادآوری  متقاضیان  اطالع  برای  را  

می نماید:
ایـن  طریـق  از  مداركـی  تنهـا    -  1
قـرار  تأییـد  و  گواهـی  مـورد  سـازمان 
خواهنـد گرفت كـه قباًل مجـری آزمون 
از سـوی ایـن سـازمان مجـوز برگـزاری 
آن را دریافـت نمـوده باشـد؛ لـذا قبل از 
پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت 
سـازمان سـنجش آموزش كشور )بخش 
آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز 

بـودن مركـز اطمینـان حاصـل نماییـد.
2 - بـا داوطلبانـی كـه مرتكـب تخلـف 
شـوند برابـر قانـون برخورد خواهد شـد 
و مشـخصات آنان در فهرسـت متخلفان 
آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد 
گرفـت. ضمنـً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 
آزمون هایـی  در  شـركت  از  سـال   10
كـه ایـن سـازمان برگـزار می نمایـد یـا 
ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. 
همچنیـن در صورتـی كـه متخلفـان در 
ثبت نـام  بـه  اقـدام  محرومیـت  طـول 
در یكـی مراكـز نماینـد، در هـر مرحلـه 
آنـان در  از شـركت  آزمـون  از مراحـل 

آزمـون جلوگیـری به عمـل خواهد آمد.
3 - مراكـز برگـزاری آزمون هـا موظـف به 
رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام 
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صورت 

تخلـف،  مجوز آنـان لغـو می گردد.
مـدارك  بـا جعـل  كـه  داوطلبانـی   -  4
هویتی سـعی در گمـراه نمـودن مجریان 
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد 
و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافـت 
مقـررات  برابـر  گـردد،  اثبـات   ) مـدرك 
برگـزاری آزمون هـا، مـدارك مربـوط بـه 
آنهـا باطـل و از شـركت در آزمون هـا بـه 
مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهند شـد 

و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل هـر گونـه 
اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند مجعول 
و شـركت كـردن به جـای داوطلب اصلی، 
برابـر قانـون مجـازات اسـالمی )تعزیـرات 
مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و 
مجـازات كیفری به همراه خواهد داشـت، 
صـدور  بـرای   متخلفـان  از  گـروه  ایـن 
احـكام قضائـی بـه مراجع قضائـی معرفی 

می گردنـد.
قوانیـن  براسـاس  یـادآور می شـود كـه 
آزمون هـای  امتیـاز  مؤسسـات صاحـب 
ثبت نـام  مراحـل  كلیـه  بین المللـی، 
توسـط  شـخصَا  بایسـتی  آزمون هـا 
در  و  شـود  انجـام  متقاضـی  شـخص 
صـورت عدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از 
شـركت متقاضـی در آزمـون ممانعت به 
عمـل خواهـد آمد و در صورت مشـاهده 
هرگونـه تخلـف در این زمینه بـا افراد یا 
شـركت های سـودجو كـه بـه روش های 
مختلـف اقـدام بـه ثبت نـام متقاضیـان 
می نماینـد  بین المللـی  آزمون هـای  در 

برخـورد قانونـی خواهـد شـد.

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

گزارش
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اینفوگرافی

توصیه های مهم برای شرکت در

 آزمون سراسری )نوبت اول(
 دی ماه سال 1401

لوازمی که داوطلب مجاز نیست
در جلسه آزمون به همراه داشته باشد

لوازمی که داوطلب بایـد
در جلسه آزمون به همراه داشته باشد

تجهیزات الکترونیکی )تلفن همراه، 
ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند و...(

پرینت کارت شرکت در جلسه 
آزمون همراه با یک سنجاق

مداد سیاه نرم پررنگ )2عدد(کتاب، جزوه، نت و یادداشت

ماسک اضافی سه الیه معمولی

ماشین حساب، پیجر و هندزفری
خودکار و پاک کن هوشمند

اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه

وسایل فلزی
)گل سر، تل، آینه و... باید حتماً پالستیکی باشد(

پاک کن و تراش )1 عدد(

ساک، کیف دستی
مواد خوراکی بجز آب آشامیدنی

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور
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اعالم حذفیات منابع طرح سؤال آزمون اختصاصی )سراسری( سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو موضوع درج عناوین منابع آزمون اختصاصی )سراسری( سال 140۲ در دفترچۀ راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال 140۲ )نوبت اول(، که در تاریخ 1401/0۸/0۸ 
منتشر شده است، به اطالع متقاضیان این آزمون می رساند که بر اساس نامۀ ارسالی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش  و پرورش، فهرست حذفیات 

منابع آزمون اختصاصي )سراسری( نوبت اول در دي ماه 1401 و نوبت دوم در تیر ماه 140۲ که از آن سؤال طرح نخواهد شد، به شرح زیر است.
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 :فيزيك -رياضي رشته اختصاصي دروس
تابنام ك يپايه تحصيل كد كتاب   حذفيات سال چاپ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1فيزيك 
 

 1911 دهم 110701

 هاا  فعاليات  نتيجاة  بدانيادها،  است خوب ها،پانويس، هاعلم تاريخ -
 ريز ها داده . ابالعات . ها،نامه.اژه ها،پيوست ها،يد.ل تحقيقي،

 هاا  داده نياز  . ند،تصاوير  اصالي  هادف  از د.ر كه تصا.ير يزئي .
 آنهاا  ساپردن  ذها   باه  كاه  مسائل . هاپرسش از برخي در مندرج
 .ندارد ضر.رتي

هايي در آماوزش  ها  كتاب درسي، محد.ديتدر بسيار  از قسمت -
رعايات  . ارزشيابي بيان شده است كاه در براحاي سا االت الزاماا     

بار   ها هم راستا يا عماود هايي كه نير.مانند بررسي حالت شوند،مي
باردار   هاا نيااز باه تجزياة    هايي كه در آنحالت هم نيستند يا كلية

برنامه درسي اي  كتاب نبوده . الزاما در براحاي  اهداف يزء ، است
 براحي نشود.سوال از آنها 

گيار   بر اساس برنامه درساي تولياد شاده در شارايط قرماز هماه       -
. بخشانامه ارساال    1911 -1000برا  سال تحصايلي    11كو.يد

شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش مبني بار اعاالم مطالعاه آزاد    
)مطاابق  طرح سوال از مباحث زير  بخشهايي از كتابها  درسي،

 مجاز نيست.با برنامه وضعيت قرمز( 
 مرتبط ها  مسلله . ها پرسش  . 1-1 بخش  : 1 فصل 

 .فصل انتها  در آن با
 هاا  مسلله . ها پرسش .   7-7 . 7 -7 بخش :  7فصل  

 .فصل انتها  در آن با مرتبط
 مسلله . ها پرسش .( بازدهب  21.  27 صفحات   9 :فصل 

 .فصل انتها  در آن با مرتبط ها 
 حجماي  . سطحي انبساطب 17تا 17 اتصفح  :0 فصل . 

 مسالله  . ها پرسش .  7-0بخش ( آب غيرعاد  انبساط
 .فصل انتها  در آنها با مرتبط ها 

 بر.ن گرمايي ها  ماشي ب 100تا  101 اتصفح  : 7فصل 
 هاا   مسلله . ها پرسش . 7-5بخش ،(سوز در.ن . سوز

 .فصل انتها  در آنها با مرتبط

دروس اختصاصی رشته ریاضی - فیزیک:
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 7فيزيك 
 

 
111701 
 

 1000 يازدهم

 هاا  فعاليات  نتيجاة  بدانيادها،  است خوب ها،پانويس ها،علم تاريخ -
 ريز ها داده . العاتاب . ها،نامه.اژه ها،پيوست ها،يد.ل تحقيقي،

 هاا  داده نياز  . تصاويرند،  اصالي  هادف  از د.ر كه تصا.ير يزئي .
 آنهاا  ساپردن  ذها   باه  كاه  مسائل . هاپرسش از برخي در مندرج
 .ندارد ضر.رتي

هايي در آماوزش  ها  كتاب درسي، محد.ديتدر بسيار  از قسمت -
 رعايات . ارزشيابي بيان شده است كاه در براحاي سا االت الزاماا     

هاا . ميادان هاا     هاايي كاه نيار.   مانند بررساي حالات    شوند،مي
الكتريكي هم راستا يا عمود بر هم نيستند ياا حال مادارها  چناد     

شاود .  هاا  مختلاف از بااتر  اساتفاده ماي     ا  كه در حلقاه حلقه
ها به غير از به هام بسات    ها  مقا.متهمچني  ساير به هم بست 

ه درسي اي  كتاب نباوده . الزاماا   برناماهداف متوالي . مواز  يزء 
 براحي نشود.سوال از آنها در براحي 

 
 
 
 
 9فيزيك 
 1001 د.ازدهم 117701 

 هاا  فعاليات  نتيجاة  بدانيدها، است خوب ها،پانويس ، هاعلم اريخت -
 ريز ها داده . ابالعات . ها،نامه.اژه ها،پيوست ها،يد.ل تحقيقي،

 هاا  داده نياز  . تصاويرند،  اصالي  هادف  از د.ر كه تصا.ير يزئي .
 آنهاا  ساپردن  ذها   باه  كاه  مسائل . هاپرسش از برخي در مندرج
 .ندارد ضر.رتي

هايي در آماوزش  ها  كتاب درسي، محد.ديتدر بسيار  از قسمت -
رعاياات . ارزشاايابي بيااان شااده اساات كااه در براحااي ساا االت   

راستا ياا عماود بار     ها همهايي كه نير.مانند بررسي حالتشوند.مي
باردار   هاا نيااز باه تجزياة    هايي كه در آنحالت هم نيستند يا كلية

برنامه درسي اي  كتاب نبوده . الزاما در براحاي  اهداف يزء ، است
 براحي نشود.سوال از آنها 

 1911 همد 110719 1هندسه

 
 

 ها  كتابتمام مطالب بخش خواندني
 
 

 1000 ازدهمي 111719 7هندسه 
 1001 د.ازدهم 117719 9هندسه 
 1000 يازدهم 111710 1حسابان 
 1001 د.ازدهم 117710 7حسابان 

 1001 د.ازدهم 117717 رياضيات گسسته

 1000 يازدهم 111717 آمار . احتمال
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 علوم و معارف اسالمي: رشتهاختصاصي دروس 
يپايه تحصيل كد كتاب نام كتاب  حذفيات سال چاپ 

 1قرآن  زبان عربي،
 علوم . معارف اسالمي

 ةرا  مطالعا هاا  ساتاره دار مانناد قواعاد . تمريناات كاه با       بخش - 1911 دهم 110705
 آموزان است.دانش

 كليه قواعد پا.رقي -
 «البحث العلمي»بخش  -
تشخيص اسم مبالغه بودن يا نبودنِ اسم ابزار . شغل بر .زن فعّاال .   -

 فعّالة مانند يَوّال، غَسّالة . نَجّار

 7قرآن عربي، زبان 
 1000 يازدهم 111705 علوم . معارف اسالمي

 9قرآن عربي، زبان 
 1001 د.ازدهم 117705 اسالمي علوم . معارف

 :و معارف اسالميعلوم علوم انساني و  ادبيات و هايمشترك رشتهروس د
 شناسير.ان

 برا  مطالعة تمام در.سبخش  - 1000 يازدهم 111770 
 ها  انگليسي تمام صفحات كتابپانويس -

 
 1شناسي يامعه

 1911 دهم 110770 

برا  سال   11گير  كو.يدبر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه -
. بخشنامه ارسال شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش  1911 -1000تحصيلي 

 و  9دروس طرح سوال از  مبني بر اعالم مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها  درسي،
مطابق با برنامه وضعيت ) 0،1،11،149،124 حاتبدانيم صف و بخوانيم 10

 .مجاز نيستقرمز( 
 7شناسي يامعه

 
 . "ببينيم . بدانيم و "" بخوانيم . بدانيم" مطالب - 1000 يازدهم 111777

  1رياضي . آمار 
 ها  كتابتمام مطالب بخش خواندني - 1911 دهم 110717

 

 1000 يازدهم 111717 7رياضي . آمار 
  كتابها  تمام مطالب بخش خواندني -
درس د.مبدرس سر  ها  زماني( از فصل سومبفصل آمار( ؛  -

  29تا  19صفحات 
 ها  كتابتمام مطالب بخش خواندني - 1001 د.ازدهم 117717 9رياضي . آمار 

 اقتصاد
 

 1911 دهم 110771

شاكر؛   . هر درس؛ بيشتر بدانيم؛ شهدا.ل  در بخش ها : موقعيت -
  . هافعاليت ؛گفتگو در كالس ؛درس زندگي

گيار   بر اساس برنامه درسي تولياد شاده در شارايط قرماز هماه      -
. بخشانامه ارساال    1911 -1000برا  سال تحصيلي   11 كو.يد

شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش مبني بر اعاالم مطالعاه آزاد   
 هااي درسمباحث طرح سوال از  ساي، بخشهايي از كتابها  در

 .مجاز نيست)مطابق با برنامه وضعيت قرمز(  2،12،11،10
 

 يغرافيا  ايران
 

 1911 دهم 110715
، "باارا  مطالعااه  "، "ينديشاايمب"، "بيشااتر باادانيم  "مطالااب   -

آماار . ارقاام   "،  "هاا ها . مادل ،  نقشه"هاتوضيحات . زير نويس"
 "ها  پيوست كتابنامه.اژه".  "ها . نمودارهامندرج در يد.ل

 
 

دروس اختصاصی رشته علوم و معارف اسالمی:
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 :علوم تجربي رشتهاختصاصي دروس 

 
 1شناسي زيست

 
 1911 دهم 110711

 .اندمشخص شده« ژه شناسي.ا».  «بيشتر بدانيد»كه با عنوان مطالبي -
 به هرشكل . در هر سطحي . عدد  . محاسباتيها  پرسش -
 فرمول ساختار  مواد شيميايي. -
در كتااب درساي   « جااز باودن بارح سا ال    غيرم»هايي كاه باا   پرسش از شكل -

 اند.مشخص شده
بارا  ساال     11گيار  كو.ياد  بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرماز هماه   -

. بخشنامه ارسال شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش مبناي   1911 -1000تحصيلي 
)مطابق با مباحث زيرطرح سوال از  بر اعالم مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها  درسي،

 مجاز نيست.برنامه وضعيت قرمز( 
 

 1 گفتار آخر تا انسان درخدمت شناسي زيست از  :ا.ل فصل. 
 9 .گفتار  :د.م فصل 
 7 گفتار آخر تا تنفسي ها  يتظرف از  :سوم فصل. 
 گفتاار  . 7 گفتار آخر تا خون دستگاه گردش تنظيم از  :چهارم فصل  

0. 
 7 گفتار آخر تا ادرار تخليه از  :پنجم فصل. 
 با سازش از . 1 گفتار آخر تا گياهان در ديگر تركيبات از  :ششم فصل 

 .فصل آخر تا محيط
 باه  ديگار  هاا   ر.ش از . 1 گفتار آخر تا خاك بهبود از  :هفتم فصل 

 . 7گفتار آخر تا گياهان در غذايي مواد آ.ردن دست

 7شناسي زيست
 

 1000 يازدهم 111711

 .اندمشخص شده« .اژه شناسي».  «بيشتر بدانيد»كه با عنوان مطالبي -
 به هرشكل . در هر سطحي . عدد  . محاسباتيها  پرسش -
 فرمول ساختار  مواد شيميايي. -
در كتااب درساي   « غيرمجااز باودن بارح سا ال    »هايي كاه باا   از شكلپرسش  -

 .اندمشخص شده

 9شناسي زيست
 

 1001 د.ازدهم 117711

 .اندمشخص شده« .اژه شناسي».  «بيشتر بدانيد»كه با عنوان مطالبي -
 به هرشكل . در هر سطحي. عدد  . محاسباتيها  پرسش -
 فرمول ساختار  مواد شيميايي. -
در كتااب درساي   « جااز باودن بارح سا ال    غيرم»هايي كاه باا   از شكل پرسش -

 اند.مشخص شده
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 1فيزيك 
 

110710 
 1911 دهم 

 تحقيقاي،  هاا  فعاليات  نتيجاة  بدانيادها،  اسات  خاوب  ها،پانويس ها،علم تاريخ -
 كاه  تصاا.ير  يزئاي  . رياز  ها داده . ابالعات . ها،نامه.اژه ها،پيوست ها،يد.ل
 . هاا پرساش  از برخاي  در منادرج  هاا  داده نياز  . تصويرند، اصلي هدف از د.ر

 .ندارد ضر.رتي آنها سپردن ذه  به كه مسائل
هايي در آماوزش . ارزشايابي   ها  كتاب درسي، محد.ديتدر بسيار  از قسمت -

 مانناد بررساي   .شاوند رعايات ماي   الزاماا   بيان شده است كه در براحي س االت
 در كاه  هاييحالت نيستند يا كلية هم بر عمود يا راستا هم هانير. كه هاييحالت
برنامه درسي اي  كتاب نبوده . الزاما اهداف يزء است ،  بردار تجزية به نياز هاآن

 .در براحي سواالت مد نظر قرار نمي گيرد
بارا  ساال     11گيار  كو.ياد  بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرماز هماه   -

. بخشنامه ارسال شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش مبناي   1911 -1000تحصيلي 
)مطابق مباحث زير طرح سوال از  بر اعالم مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها  درساي، 

 مجاز نيست.با برنامه وضعيت قرمز( 
 در آن باا  مارتبط  هاا   مسالله  . هاا  پرسش  . 1-1 بخش  : 1 فصل 

 .فصل انتها 
 در آن با مرتبط ها  مسلله . ها پرسش . 7-7 . 7 -7 بخش :  7فصل 

 .فصل انتها 
 باا  مرتبط ها  مسلله . ها پرسش .( بازدهب  21.  27 صفحه  9 :فصل 

 .فصل انتها  در آن
  انبسااط  . حجماي  . ساطحي  انبسااط ب 17تاا  17  صافحه   :0 فصال 

 در آنها با مرتبط ها  مسلله . ها پرسش .  7-0بخش ( آب غيرعاد 
 .فصل انتها 

 
 
 
 
 
 
 7فيزيك 
 

 
111700 
 

 1000 يازدهم

 تحقيقاي،  هاا  فعاليات  نتيجاة  بدانيادها،  اسات  خاوب  ها،پانويس، هاعلم تاريخ -
 كاه  تصاا.ير  يزئاي  . رياز  ها داده . ابالعات . ها،نامه.اژه ها،پيوست ها،يد.ل
 . هاا پرساش  از برخاي  در منادرج  هاا  ادهد نياز  . تصويرند، اصلي هدف از د.ر

 .ندارد ضر.رتي آنها سپردن ذه  به كه مسائل
هايي در آماوزش . ارزشايابي   ها  كتاب درسي، محد.ديتدر بسيار  از قسمت -

. مانناد بررساي   شاوند رعايات ماي  بيان شده است كه در براحي س االت الزاماا  
تا يا عمود بر هم نيستند يا هم راس. ميدان ها  الكتريكي  هاهايي كه نير.حالت

شاود .  ها  مختلف از باتر  استفاده ميا  كه در حلقهحل مدارها  چند حلقه
ها باه غيار از باه هام بسات  متاوالي .       ها  مقا.متهمچني  ساير به هم بست 

ماد  براحي ساواالت  در الزاما برنامه درسي اي  كتاب نبوده . اهداف مواز  يزء 
 گيردنمينظر قرار 
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 9فيزيك 
 

 1001 د.ازدهم 117700

 تحقيقاي،  هاا  فعاليات  نتيجاة  بدانيادها،  اسات  خاوب  ها،پانويس، هاعلم تاريخ -
 كاه  تصاا.ير  يزئاي  . رياز  ها داده . ابالعات . ها،نامه.اژه ها،پيوست ها،يد.ل
 . هاا پرساش  از برخاي  در منادرج  هاا  داده نياز  . تصويرند، اصلي هدف از د.ر

 .ندارد ضر.رتي آنها سپردن ذه  به كه مسائل
هايي در آماوزش . ارزشايابي   ها  كتاب درسي، محد.ديتدر بسيار  از قسمت -

. مانناد بررساي   شاوند رعايات ماي  بيان شده است كه در براحي س االت الزاماا  
هايي كاه در  حالت ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا كليةهايي كه نير.حالت
الزاماا  برنامه درسي اي  كتاب نبوده . اهداف يزء ، بردار است ياز به تجزيةها نآن
 گيردنمي مد نظر قرار براحي سواالت در 

 1001 د.ازدهم 117711 9رياضي ها  كتابتمام مطالب بخش خواندني 1000 يازدهم 111711 7رياضي
 

دروس اختصاصی رشته علوم تجربی:

اطالعیه



حضرت عيسى )ع(: خوشا به حال اصالح كنندگان ميان مردم؛ اينان در روز قيامت مقرّبانند.شماره 130۶  دوشنبه ۲۸ آذر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور12 12

اطالعیه
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 :و رياضي فيزيك علوم تجربي هايرك رشتهمشتدروس 

پايه  كد كتاب نام كتاب
 تحصيلي

سال 
 چاپ

 حذفيات

 
 
 
 
 
 
 
 1شيمي 
 1911 دهم 110710 

 ."دانيدمي آيا نقّادانه . تفكر تارنما، ميان در"محتوا   از پرسش -
   معادله ها  شيميايي.حفظ كردن  -
 ايي تركيب ها  آلي پيچيدهحفظ كردن نام . فرمول شيمي -
 جدول تناوبي.در  36رايش الكتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر ازرسم آ -
برا    11گير  كو.يدبر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه -

. بخشنامه ارسال شده از سو  .زارت آموزش .  1911 -1000سال تحصيلي 
طرح سوال از  ايي از كتابها  درسي،پر.رش مبني بر اعالم مطالعه آزاد بخشه

 مجاز نيست.)مطابق با برنامه وضعيت قرمز( مباحث زير 
 71 ص تا يهان شناخت نوركليد از 0 ص تا فصل آغاز از :ا.ل فصل  . 
 71 ص صانعت  باا  پيوناد  معجاوني ارزشامند    هاوا  فصال   آغااز   :د.م فصل    

ناافلز     . فلز  اكسيدها نماها  رفتار تار ميان پذير   در .اكنش اكسيژن گاز 
 . پايدار   توسعه  29 ص آ.ريم تا مي هوا سر بر   چه   10با زندگي ص پيوند

 ديگر .   آب  12 صنعت ص با   پيوند51 ص تا زندگي آهنگ آب  :سوم فصل 
ابتادا    تاا  زندگي در   رد پا  آب  117 . 110 ص زندگي با   پيوند ها حالل

 52 صپيوند با زندگي 
 
 7شيمي 
 1000 يازدهم 111710 

 ."دانيدمي آيا نقّادانه . تفكر تارنما، ميان در"محتوا   از پرسش -
 ها.بجز آلكانگذار  تركيب ها  آلي نام -
 حفظ كردن نام . فرمول شيميايي تركيب ها  آلي پيچيده -
 ا.بي.در يد.ل تن 91رسم آرايش الكتر.ني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از  -
 معادله ها  شيميايي.حفظ كردن  -

 
  9شيمي 
 1001 د.ازدهم 117710 

 ."دانيدمي آيا نقّادانه . تفكر تارنما، ميان در"محتوا   از پرسش -
 حفظ كردن نام . فرمول شيميايي تركيب ها  آلي پيچيده -
   معادله ها  شيميايي.حفظ كردن  -
 در يد.ل تنا.بي. 91ر با عدد اتمي بزرگتر از رسم آرايش الكتر.ني عناص -

 شناسيزمي 
 

 
111792 

 
 يازدهم

 
 ها . مفاخر ايران . يهانبيشتر بدانيد - 1000

 1رياضي 
 ها  كتابتمام مطالب بخش خواندني - 1911 دهم 110711 
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 علوم و معارف اسالمي: رشتهاختصاصي دروس 
يپايه تحصيل كد كتاب نام كتاب  حذفيات سال چاپ 

 1قرآن  زبان عربي،
 علوم . معارف اسالمي

 ةرا  مطالعا هاا  ساتاره دار مانناد قواعاد . تمريناات كاه با       بخش - 1911 دهم 110705
 آموزان است.دانش

 كليه قواعد پا.رقي -
 «البحث العلمي»بخش  -
تشخيص اسم مبالغه بودن يا نبودنِ اسم ابزار . شغل بر .زن فعّاال .   -

 فعّالة مانند يَوّال، غَسّالة . نَجّار

 7قرآن عربي، زبان 
 1000 يازدهم 111705 علوم . معارف اسالمي

 9قرآن عربي، زبان 
 1001 د.ازدهم 117705 اسالمي علوم . معارف

 :و معارف اسالميعلوم علوم انساني و  ادبيات و هايمشترك رشتهروس د
 شناسير.ان

 برا  مطالعة تمام در.سبخش  - 1000 يازدهم 111770 
 ها  انگليسي تمام صفحات كتابپانويس -

 
 1شناسي يامعه

 1911 دهم 110770 

برا  سال   11گير  كو.يدبر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه -
. بخشنامه ارسال شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش  1911 -1000تحصيلي 

 و  9دروس طرح سوال از  مبني بر اعالم مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها  درسي،
مطابق با برنامه وضعيت ) 0،1،11،149،124 حاتبدانيم صف و بخوانيم 10

 .مجاز نيستقرمز( 
 7شناسي يامعه

 
 . "ببينيم . بدانيم و "" بخوانيم . بدانيم" مطالب - 1000 يازدهم 111777

  1رياضي . آمار 
 ها  كتابتمام مطالب بخش خواندني - 1911 دهم 110717

 

 1000 يازدهم 111717 7رياضي . آمار 
  كتابها  تمام مطالب بخش خواندني -
درس د.مبدرس سر  ها  زماني( از فصل سومبفصل آمار( ؛  -

  29تا  19صفحات 
 ها  كتابتمام مطالب بخش خواندني - 1001 د.ازدهم 117717 9رياضي . آمار 

 اقتصاد
 

 1911 دهم 110771

شاكر؛   . هر درس؛ بيشتر بدانيم؛ شهدا.ل  در بخش ها : موقعيت -
  . هافعاليت ؛گفتگو در كالس ؛درس زندگي

گيار   بر اساس برنامه درسي تولياد شاده در شارايط قرماز هماه      -
. بخشانامه ارساال    1911 -1000برا  سال تحصيلي   11 كو.يد

شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش مبني بر اعاالم مطالعاه آزاد   
 هااي درسمباحث طرح سوال از  ساي، بخشهايي از كتابها  در

 .مجاز نيست)مطابق با برنامه وضعيت قرمز(  2،12،11،10
 

 يغرافيا  ايران
 

 1911 دهم 110715
، "باارا  مطالعااه  "، "ينديشاايمب"، "بيشااتر باادانيم  "مطالااب   -

آماار . ارقاام   "،  "هاا ها . مادل ،  نقشه"هاتوضيحات . زير نويس"
 "ها  پيوست كتابنامه.اژه".  "ها . نمودارهامندرج در يد.ل

 
 

دروس مشترک رشته های ادبلیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی:

دروس مشترک  رشته های علوم تجربی و  ریاضی  فیزیک:

2 

 7شناسي يامعه
 

 . "ببينيم . بدانيم ".  "بخوانيم . بدانيم"مطالب  - 1000 يازدهم 111777

 7يغرافيا  
 1000 يازدهم 111715 

، "باارا  مطالعااه"، "بينديشاايم"، "بيشااتر باادانيم"مطالااب   -
آماار .  "،  "هاا هاا . مادل  ،  نقشاه "هايحات . زير نويستوض"

ها  پيوسات  نامه.اژه".  "ها . نمودارهاارقام مندرج در يد.ل
 "كتاب

 1001 د.ازدهم 117715 بكاربرد (9يغرافيا 

 
 
 
 
 
 
 1تاريخ 
 1911 دهم 110711 

يك ». « بيشتر بدانيم»ها  ذيل عنوان تمامي مطالب -
 «توضيح

  يد.ل تمامي مطالب مندرج در -
ها . نقشه نمودارها  خط زمان،تمامي مطالب مندرج در  -

 ساير نمودارها . تصا.ير تاريخي
ها  ذيل ها به .يژه فعاليتمت  . مطالب تمامي فعاليت  -

 ؛«بررسي شواهد . مدارك»عنوان 
گير  بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه -

. بخشنامه  1911 -1000برا  سال تحصيلي   11كو.يد
ارسال شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش مبني بر اعالم 

طرح سوال از مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها  درسي، 
مجاز مطابق با برنامه وضعيت قرمز( ) 11،10،11دروس 
 نيست.

 
 
 
 7تاريخ 
 

 1000 يازدهم 111711

يك ». « بيشتر بدانيم»ها  نوانذيل ع تمامي مطالب -
 «توضيح

  يد.ل تمامي مطالب مندرج در -
ها . نقشه نمودارها  خط زمان،تمامي مطالب مندرج در  -

 ساير نمودارها . تصا.ير تاريخي
ها  ذيل ها به .يژه فعاليتمت  . مطالب تمامي فعاليت  -

 ؛«بررسي شواهد . مدارك»عنوان 
 
 
 
 9تاريخ 
 

 1001 د.ازدهم 117711

يك ». « بيشتر بدانيم»ها  ذيل عنوان تمامي مطالب -
 «توضيح

  يد.ل تمامي مطالب مندرج در -
ها . نقشه نمودارها  خط زمان،تمامي مطالب مندرج در  -

 ساير نمودارها . تصا.ير تاريخي
ها  ذيل ها به .يژه فعاليتمت  . مطالب تمامي فعاليت  -

 ؛«بررسي شواهد . مدارك»عنوان 
 هاخود ارزيابي - 1911 دهم 110709 علوم . فنون ادبي

 ها  تحليل فصلكارگاه -
 

1 

 بخشنده و مهربان به نام خداوند

 ها سؤال طراحي شوداز آن نبايد كه 2104 سال ماه  تيرو  1041ماه دي آزمون سراسري منابعاز هايي قسمت
                       

 دروس تخصصي رشته ادبيات و علوم انساني                   
 

يپايه تحصيل كد كتاب نام كتاب  حذفيات سال چاپ 
 1قرآن بي، زبان عر

 1911 دهم 110702 علوم انساني
 «البحث العلمي»بخش  -
ذكر صيغه فعل به صورت للغائب، للمخااببي  .... بباه ياا      -

 اصطالح للغائب، اصطالح مفرد مذكر غائب ذكر شود(.  
 7قرآن عربي، زبان 

 علوم انساني
 75.  72صفحات  «للمطالعة»بخش  - 1000 يازدهم 111702

 «لميالبحث الع»بخش  -

 9قرآن عربي، زبان 
 علوم انساني

 15صفحه  «خوب است بدانيم»بخش  - 1001 ازدهمد. 117702
 تشخيص اسلوب حصر -

 
 1فلسفه 
 1000 يازدهم 111771 

 فعاليت ها  در.ن مت  كه با عالمت * مشخص شده اند -
 مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است -
 پا.رقي ها -
 عهمطالب مربوط به مطال -

 
 7فلسفه 
 1001 د.ازدهم 117771 

 فعاليت ها  در.ن مت  كه با عالمت * مشخص شده اند -
 مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است. -
 پا.رقي ها؛ -
 مطالب مربوط به مطالعه؛ -

 منطق
 1911 دهم 110779 

 پيرا بندها  آبي ستاره دار؛ -
 حكايت ها؛ -
 پا.رقي ها؛ -
 ؛«آنچه در اي  بخش مي خوانيم»ت صفحا -
 ؛"عنا.ي  بخش ها"صفحات  -
 فرهنگ اصطالحات؛ -
گير  بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه -

. بخشنامه  1911 -1000برا  سال تحصيلي   11كو.يد
ارسال شده از سو  .زارت آموزش . پر.رش مبني بر اعالم 

طرح سوال از  مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها  درسي،
مجاز مطابق با برنامه وضعيت قرمز( ) 14و  9دروس 
 نيست.

 
 1شناسي يامعه

 1911 دهم 110770 

  11گير  كو.يدبر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه -
. بخشنامه ارسال شده از سو  .زارت  1911 -1000برا  سال تحصيلي 

 آموزش . پر.رش مبني بر اعالم مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها  درسي،
 حاتبدانيم صف و بخوانيم 10 و  9دروس طرح سوال از 

 .مجاز نيستمطابق با برنامه وضعيت قرمز( ) 0،1،11،149،124

دروس تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی:

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

روابــطعمومــيســازمانســنجشآمــوزشکشــور،بــه
ــار ــکاساخب ــریعدرانع ــانيوتس ــهولتاطالعرس ــورس منظ
اطالعرســاني کانــال ایجــاد بــه اقــدام ســازمان، ایــن

درپیامرسانهایداخلیکردهاست.
کاربـرانمحتـرمپیـامرسـانهایداخلـی،بـاورودبهنشـانیهای
و خبـر واحـد کانـال در عضویـت بـا ميتواننـد شـده اعـالم
اطالعرسـانیسـازمانسـنجشآموزشکشـور،ازاخبـارومطالب

بهرهمنـدگردنـد. مرتبـط

کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پيام رسان های داخلی

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

 پیام رسان سروش:
http://splus.ir/sanjeshprnoet 

پیام رسان آی گپ:
https://igap.net/prnoetir

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
پیام رسان بله:   
https://ble.ir/prnoetir   

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir
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آگهی
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هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

نظام جدید  کنکور 
کنکور در دوران کرونا

 برگزاری دو کنکور در سال

داوطلبانعزیز!درشمارۀگذشته،تغییراتآزمونسراسریدردورۀکوتاهسهساله)1393تا1395(بررسیاجمالیشد.ایندوره،ازحیث
تغییراتدرمیزانوچگونگیتأثیرسوابقتحصیلیدرآزمونوپذیرشدرورودبهآموزشعالی،بسیارمهمبودهومباحثبسیاریرادرجوامع

علمیونهادهایقانونگذاربههمراهداشتهاست.
دراینشماره،سعیمانبرآناستکهتغییراتآزمونسراسریدرسالیاناخیر)1396تا1401(وهمچنینچگونگیبرگزاریآزمونسراسریسال
1402باجزئیاتآن،بهطوراجمالیبررسیشود.شایانذکراستکهدرراستایکاهشباراسترسداوطلبانآزمونسراسریوخانوادههایشان،در

طولعمر60سالۀآزمونسراسریدرایران،برایاولینبار،آزمونسراسریپیِشرو)سال1402(دردونوبتبرگزارخواهدشد.

راه دانشگاه

فاطمهقلخانباز

در آزمـون سراسـری 139۶، بـا توجـه بـه قانـون اصـالح 
قانون سـنجش و پذیرش دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکز 
آمـوزش عالـي کشـور مصـوب 9۵/۲/۲۶ مجلـس محترم 
شـوراي اسـالمي، و بـر اسـاس مصوبـۀ هفتمیـن جلسـۀ 
شـوراي سـنجش و پذیرش دانشـجو مورخ 9۵/۸/9 میزان 
و نحـوۀ تأثیر سـوابق تحصیلي در آزمون سراسـري سـال 

139۶ بـه صـورت زیـر بوده اسـت.
 الـف( آن دسـته از دیپلمه هـاي ریاضـي فیزیـک، علـوم 
تجربي، علوم انسـاني و علوم و معارف اسـالمي، که دیپلم 
خـود را از سـال 13۸4 به بعـد اخذ نموده انـد و امتحانات 
یـک یـا چنـد درس آنهـا به صـورت نهایـي، سراسـري و 
کشـوري برگـزار شـده اسـت، مشـمول اعمـال سـوابق 
تحصیلـي بـوده و سـوابق تحصیلـي موجود دیپلم )سـال 
سـوم آمـوزش متوسـطه( بـه میـزان حداکثـر ۲۵ درصد 
به نسـبت سـوابق تحصیلي موجـود داوطلـب و به صورت 
تأثیـر مثبـت در نمـرۀ کل نهایـي آنـان لحاظ مي شـود. 

ریاضـي  پیش دانشـگاهي  مـدرک  داراي  داوطلبـان  ب( 
فیزیـک، علـوم تجربـي، علـوم انسـاني، علـوم و معـارف 
اسـالمي و هنـر، کـه مـدرک دورۀ پیش دانشـگاهي خـود 

را از سـال تحصیلـي 1390-1391 بـه بعد اخـذ کرده اند 
و امتحانـات یـک یـا چنـد درس آنهـا بـه صـورت نهایي، 
سراسـري و کشـوري برگزار شـده اسـت، مشـمول اعمال 
سـوابق تحصیلـي بـوده و سـوابق تحصیلـي موجـود دورۀ 
پیش دانشـگاهي )صرفـاً نمـرات دروسـي کـه بـه صـورت 
نهایي، سراسـري و کشـوري برگزار شده اسـت(، به میزان 
حداکثـر ۵ درصـد بـه نسـبت سـوابق تحصیلـي موجـود 
داوطلـب و بـه صـورت تأثیـر مثبـت، در نمـرۀ کل نهایي 

آنـان لحـاظ مي شـود.
تبصره: براي داوطلبان مشـمول سـوابق تحصیلي بندهاي 

»الـف و ب«، هـر دو مورد اعمال خواهد شـد. 
همچنیـن بـا توجـه به تصویـب »قانـون برنامۀ پنجسـالۀ 
ششـم توسـعۀ اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهوري 
اسـالمي ایـران )139۶-1400(«  در تاریخ 139۵/1۲/14 
از سـوی مجلس شـوراي اسـالمي، در مادۀ 90 این قانون، 
عـالوه بـر مـادۀ 70 » قانـون جامـع خدمات رسـاني بـه 
ایثارگـران« و اصالحیـۀ بعـدي آن در مـادۀ 47 »قانـون 
الحـاق برخـي از مواد به قانـون تنظیم بخشـي از مقررات 
مالـي دولـت«، تغییراتـی در ارتباط با سـهمیه های آزمون 

سراسـری صـورت گرفت. 
الزم بـه یادآوری اسـت کـه آزمون سراسـری1397، کاماًل 
مطابـق بـا ضوابـط آزمـون سراسـری سـال 139۶ برگزار 

گردید.
بـا توجه بـه تغییر نظام آموزشـی کشـور در سـال 13۸9 
)اسـتقرار نظـام آموزشـی 3-3-۶ (، در آزمـون سراسـری 
سـال های 139۸ و 1399، تغییراتـی در سـاختار آزمـون 
بـه وجود آمد و دو دسـته سـؤال بـرای کنکوری های نظام 
قدیـم و جدیـد طراحی شـد و سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، امـکان انتخـاب و پاسـخگویی بـه سـؤاالت نظـام 
قدیـم یـا نظـام جدیـد آموزشـی را بـر عهـدۀ داوطلبـان 
قـرار داد و متقاضیـان آزمـون سراسـری می توانسـتند در 
زمـان ثبت نـام، نـوع نظام آموزشـی امتحانی )نظـام قدیم 
یـا نظـام جدیـد( را بـا توجـه به معیارهـای خـود انتخاب 
کننـد و در آزمـون سراسـری، به سـؤاالت نظام آموزشـی 
انتخابـی خود پاسـخ دهند. همچنیـن در این آزمـون، دو 
دفترچـۀ انتخـاب رشـته بـرای داوطلبـان طراحـی شـد: 
دفترچـۀ راهنمـای انتخـاب رشـته بـا آزمـون و دفترچـۀ 
انتخـاب رشـته بـر اسـاس سـوابق تحصیلـی، و داوطلبان 

گزارشی از َروند برگزاری آزمون سراسری 
در سال های 1396 تا 1402 



شماره 130۶  دوشنبه ۲۸ آذر 1401 حضرت امام باقر)ع(: دانشمندی که از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد بهتر است.

15هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

می توانسـتند در آزمـون سراسـری 139۸ در فرم انتخاب 
رشـتۀ بـا آزمون، 1۵0 کـد رشـته محل  و در فرم انتخاب 
رشـته بر اسـاس سـوابق تحصیلی که مجزا بود 100 کد 
رشـته محل را انتخـاب کنند. ضمنـاً اعالم نتایـج هر یک 
از مـوارد نیـز به صـورت جداگانه انجام گرفـت. در آزمون 
1399 بـرای انتخـاب رشـته بـا آزمـون و انتخاب رشـتۀ 
صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـی نیـز داوطلبـان می توانسـتند 
بـرای هـر کدام به صـورت جداگانه، 1۵0 کد رشـته محل 

را انتخـاب نمایند. 
* رخـداد قابـل توجـه آزمـون سراسـری 139۸ ،  کـه 
منجـر بـه تغییـر سـاختاری مهـم آزمـون سراسـری در 
سـال 139۸ و 1399 شـد، حضـور دانش آمـوزان سـال 
آخـر نظام جدیـد آموزشـی 3-3-۶ ) برای اولیـن بار( در 

آزمـون سراسـری بود.
بـا توجـه بـه قانـون اصـالح قانـون سـنجش و پذیـرش 
دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـي کشـور 
مصـوب 9۵/۲/۲۶ مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي، و 
بـر اسـاس مصوبۀ چهاردهمین جلسـۀ شـوراي سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو مـورخ 97/۸/14 و مصوبـۀ جلسـۀ 
۲1 شـورای سـنجش و پذیرش دانشـجو مـورخ 9۸/۸/1، 
میزان و نحوۀ تأثیر سـوابق تحصیلي در آزمون سراسـري 

سـال های 139۸ و 1399 بـه صـورت زیـر بـود:
الـف( آن دسـته از دیپلمه هـاي ریاضـي فیزیـک، علـوم 
تجربـي، علـوم انسـاني و علـوم و معـارف اسـالمي، کـه 
دیپلـم خود را در سـال 139۸ و در نظام آموزشـی جدید 
)3-3-۶( اخـذ نموده اند و امتحانـات دروس پایۀ دوازدهم 
آنهـا به صـورت نهایی، سراسـری، کشـوری برگزار شـده 
اسـت، مشـمول اعمـال سـوابق تحصیلـی بوده و سـوابق 
تحصیلـي موجـود دیپلـم )پایـۀ دوازدهـم - سـال سـوم 
آموزش متوسـطۀ نظام جدیـد 3-3-۶( به میزان حداکثر 
30 درصـد بـه نسـبت سـوابق تحصیلي موجـود داوطلب 
و بـه صـورت تأثیر مثبـت در نمرۀ کل نهایـي آنان لحاظ 
شـد و برای سـایر داوطلبـان نیز مطابق بـا ضوابط آزمون 

سراسـری سـال های 139۶ و 1397 بـود.
آزمـون  سـؤاالت   ،1400 سـال  سراسـری  آزمـون  در 
سراسـری تمامـاً بـر اسـاس کتاب هـای نظـام آموزشـی 
3-3-۶ بـود و همـۀ داوطلبـان بایـد بر اسـاس منابع این 
نظـام آموزشـی در کنکـور شـرکت می کردنـد و ضوابـط 
مرتبـط بـا تأثیر سـوابق تحصیلـی در آزمون سراسـری و 
تغییـرات در سـهمیه های پذیـرش در آزمون نیـز به روال 

سـال گذشـته بود.
در آزمـون سراسـری 1401، تغییـر مهمـی در سـاختار 
آزمـون سراسـری بـه منظـور کاهـش احتمـال خطـای 
داوطلبـان در پاسـخگویی بـه سـؤاالت و افزایـش امنیت 
آزمـون رخ داد و دفترچه هـای سـؤاالت و پاسـخنامه های 
ایـن آزمـون، نسـبت بـه کنکور سـال 1400 و سـال های 
قبل تـر از آن، تغییراتـی داشـت؛ بـه ایـن صـورت کـه در 
آزمـون سراسـری، یـک دفترچـۀ عمومـی و دو دفترچـۀ 
دو  و  عمومـی  پاسـخنامۀ  یـک  همـراه  بـه  تخصصـی 
پاسـخنامۀ تخصصـی در بیـن داوطلبـان توزیـع شـد و 

تغییـرات دفترچه ها در گروه های آزمایشـی به این شـکل 
بـود: در گـروه علوم آزمایشـی ریاضی و فنـی، دو دفترچۀ 
سـؤاالت اختصاصی به داوطلبان داده شـد که در دفترچۀ 
اختصاصـی نخسـت، فقـط سـؤاالت درس ریاضـی بود و 
دفترچـۀ اختصاصی دوم، شـامل سـؤاالت دروس فیزیک 
و شـیمی بـود. در گـروه آزمایشـی علـوم تجربـی نیـز 
دروس تخصصـی ریاضـی و زیست شناسـی یـک دفترچه 
فیزیـک،  پاسـخنامۀ جداگانـه داشـت و درس هـای  بـا 
شـیمی و زمین شناسـی نیـز یـک دفترچـه با پاسـخنامۀ 
مجـزا داشـت. داوطلبـان گـروه آزمایشـی علـوم انسـانی 
نیـز در دفترچـۀ اختصاصـی نخسـت، بـه دروس ریاضی، 
اقتصـاد، زبـان و ادبیـات فارسـی و علـوم اجتماعـی، و در 
دفترچـۀ اختصاصـی دوم، بـه دروس زبان عربـی، تاریخ و 
جغرافیا، فلسـفه و منطق و روان شناسـی پاسـخ می دادند. 
در گروه هـای آزمایشـی هنـر و زبان هـای خارجـی نیـز 
یـک پاسـخنامۀ اختصاصی و یک دفترچـۀ اختصاصی در 

اختیـار داوطلبان قـرار گرفـت.
تغییر بسـیار مهـم آزمون سراسـری در سـال140۲ ، که 
ایـن کنکـور را از تمـام آزمون هـای سراسـری سـال های 
قبـل از خـود متمایـز می کنـد، ایـن اسـت کـه آزمـون 
نوبـت در  بـار در دو  اولیـن  بـرای  ایـران  سراسـری در 
سـال بـرای پذیرش دانشـجو در دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی برگـزار خواهـد شـد. این تصمیـم و تغییر 
بـزرگ، به منظـور کاهش اسـترس و اضطـراب داوطلبان 
آزمـون سراسـری انجـام می گیرد تـا هر داوطلبـی بتواند 
بـه دلخـواه خود، هر سـال، دو نوبـت درآزمون سراسـری 
شـرکت کند. در ادامه، به تغییرات مهم آزمون سراسـری 

سـال 140۲ می پردازیـم:

تعـداددفعـاتبرگـزاریآزمـونسراسـریو
اختصاصی آزمـون اعتبـار

آزمـون اختصاصـی )کنکـور( هـر سـال دو بـار برگـزار 
خواهـد شـد. نوبـت اول: )۲9  و 1401/10/30( و  نوبـت 
دوم:  )14و 140۲/4/1۵( و داوطلـب می توانـد بـه اختیار 
خـود، در یـک یا هـر دو نوبت آزمون شـرکت کند. ضمناً 
نتیجـۀ آزمـون سراسـری، حداکثر بـرای دو سـال و صرفاً 
بـرای همـان گروه آزمایشـی کـه داوطلب در آن شـرکت 

کـرده، معتبر اسـت.

تأثیرقطعیسابقهتحصیلی
سـابقۀ تحصیلـی داوطلبـان بـه صـورت 40 درصـد تأثیر 
قطعـی در نمـرۀ کل نهایی آنـان اعمال می شـود. الزم به 
توضیح اسـت که منظور از سابقۀ تحصیلی، نمرات دروس 
عمومی و تخصصی دورۀ دوم متوسـطه در نظام آموزشـی 
3-3-۶ و دیپلم و پیش دانشـگاهی در نظام آموزشی قبلی 
هر رشـتۀ تحصیلی دوره متوسطه اسـت که امتحانات آن 
مطابـق اصـول سـنجش و اندازه  گیری، به طور اسـتاندارد 
و کیفـی از سـوی وزارت آمـوزش و پـرورش بـه صـورت 
سراسـری و نهایی در سـال های مختلف، مطابق مصوبات 

شـورای عالـی آموزش و پرورش برگزار شـده باشـد.
حذفزیرگروهها

ضرایـب دروس در هـر گروه آزمایشـی ثابت بوده اسـت و 
زیرگروه هـای آزمایشـی نیز حذف شـده اند.
دروسوضرایبآزموناختصاصی

سـؤاالت آزمـون سراسـری، از میـان دروس تخصصـی 
رشـته های تحصیلی در سه سـال آخر دورۀ دوم متوسطه 
در هـر یـک از گروه های آزمایشـی و براسـاس کتاب های 
درسـی وزارت آموزش و پرورش طرح می شـود و از سـوی 

سـازمان سـنجش آموزش کشـور برگزار خواهد شـد. 
نمراتآزموناختصاصی

در هـر نوبت آزمـون اختصاصی، کارنامۀ نمرات، شـامل 
نمـرات خـام و نمـرۀ کل آزمـون اختصاصـی بـرای هر 
گروه آزمایشـی اسـت که داوطلب در آن شـرکت کرده 
اسـت و این کارنامـه در پروفایل داوطلب اطالع رسـانی 
می شـود )نمـرۀ کل آزمـون اختصاصـی، میانگین وزنی 
نمـرات تـراز شـده دروس تخصصـی آن نوبـت آزمـون 

است(. 

متنبرگرفتهشدهاز:
  مطالـب تدویـن شـده در دفتـر ریاسـت و ادارۀ کل روابـط 
عمومـی و امـور بیـن الملـل سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور.
  آرشـیو پیک سـنجش )هفته نامـۀ خبـری و اطـالع رسـانی 

سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور(. 
  آرشیو دفترچه های آزمون سراسری.

  سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس :
www.sanjesh.org 

راه دانشگاه



  دوشنبـه ۲۸ آذر مـاه 1401    سال بیست و هفتم ، شمـاره 3۸   

آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری

 همـراه داشـتن و اسـتفاده از هرگونـه وسـیله 
دسـتگاه های  و  الکترونیکـی  ارتبـاط  غیرمجـاز 
انـواع سـاعت هـا،  تلفـن همـراه،  حافظـه دار مثـل 
دسـتبندها، عینک ها و انگشـترهای هوشـمند، پیجر 
و هندزفـری، انواع خودکارها و پاکن های هوشـمند

 تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی 
یا دست اندرکاران آزمون

 ثبت نام با هویت مجعول )ارائه مدرک، گواهی یا 
تصویر گواهی مجعول( و شرکت در جلسه آزمون 

به جای داوطلب دیگر

 کمک به داوطلبان دیگر جهت پاسخگویی به سواالت

 خرید یا فروش سواالت آزمون یا پاسخ آن ها

 تالش در جهت دستیابی و افشای سواالت آزمون

 عضویت در یک گروه یا شبکه )شبکه های مجازی 
و حقیقی( مدعی تقلب و تضمین قبولی در آزمون

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور

مجازات پیش بینی شدهتخلفـات و جـرائـم

 محـرومیت از شـرکـت
در آزمون از 1 تا 10 سال بعد

و محرومیـت از گزینـش علمی 
در آزمـون همان سـال

 جزای نقدی و حبس از
1 تا 5 سال و یا هر دو مجازات

 تشدید مجازات های
پیش بینی شده در قانون


