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  اخبار آموزشی 

هر روز می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت و قسمت 
مربوطه، از جدید ترین و مهمترین اخبار آموزشی، رویدادهای 
و  آموزشی  مراکز  آوری،  فن  و  علم  بنیاد،  و  کانون  با  مرتبط 
دانشگاه ها، نخبگان و علمی فرهنگی آگاه شوید. این اخبارهر 

روز به روزرسانی می شود. 

مطالب علمی آموزشی

 ، علمی   ، آموزشی  موضوعات  در  ها  مقاله  و  مطالب  آخرین 
مشاهیر ، دانستنی ها ، فن آوری ومهندسی ، ریاضی ، فیزیک 
، شیمی ، زیست شناسی ، دنیایی کامپیوتر و موبایل ها ، نجوم 
و هوافضا ، پزشکی و سالمت و ...  را هر روز در سایت کانون 
مشاهده کنید. مشاهده روزانه این مطالب در انجام تکالیف 
مدرسه و افزایش اطالعات عمومی به شما کمک شایانی می کند.

 صفحه شخصی دانش آموز

که  دارد  آموز یک صفحه شخصی  دانش  کانون هر  در سایت 
مشخصات او در آن درج شده است. در این قسمت امکاناتی 
مانند  انواع کارنامه اینترنتی ، کالسور ارزیابی اینترنتی ،فعال 
سازی سرویس پیام کوتاه ، آزمون های مکمل آنالین ، مشاهده 
این  به  ورود  برای   . دارد  وجود   ... و  ها  آزمون  برتر  نفرات 
برنامه  در  شما  ملی  کد  است  الزم  شمارنده  بر  عالوه  قسمت 

ثبت نام ، ثبت شده باشد.
به صورت پیش فرض رمز عبور شما کد ملی شما می باشد.

درصورت عدم ثبت کد ملی یا اشکال در ورود به سایت الزم است به 
مسئول انفورماتیک منطقه خود مراجعه کنید.
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  کارنامه اینترنتی

دانش آموزان کانون می توانند بعد از برگزاری آزمون کارنامه 
کشوری خود را در سایت مشاهده کنند . در این بخش امکان 
نمودار   ، برگ  پاسخ  تصویر   ، ها  درس  اطالعات  مشاهده 
پیشرفت تحصیلی و سواالت نظر خواهی و شبیه سازی رتبه 
کنکور سراسری براساس تراز فعلی دانش آموز موجود است. 
در کارنامه اینترنتی می توانید ضریب رشد و تعداد سواالت 
غلط ، سفید و درست هر درس را مشاهده کنید . با استفاده 
از تصویر پاسخ برگ و کلیک برروی هر سوال ، تصویر سوال 

و پاسخ نمایش داده می شود. 
)مخصوص  سراسری  کنکور  رتبه  سازی  شبیه  قسمت  در 
دانش آموزان سال چهارم( ، براساس نتایج دانش آموزان در 
سال های قبل و تراز فعلی رتبه شما در کنکور سراسری شبیه 
سازی می شود. همچنین می توانید به منظور هدف گذاری و 
افزایش تراز خود ، آمار چند تا از 10 تا مربوط به هر تراز و 

رتبه را مشاهده کنید. 
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 کالسور ارزیابی اینترنتی

استفاده از کالسور ارزیابی اینترنتی به شما کمک می کند تا 
اشتباه  به  که  ای  مانند سوالهای ساده  آزمون  در  مهم  موارد 
جواب داده اید ، سواالت ساده ای که جواب نداده اید ، وضعیت 
پاسخگویی به سواالت دام دار و جوابگویی به صورت شانسی  
و .... را در هر مبحث و هر درس بشناسید.  با استفاده از این 
سرویس می توانید تنها با یک کلیک این گزارشات را در هر 
آزمون یا کل آزمون ها و سواالت و پاسخ آن ها را به صورت 
فایل PDF مشاهده کنید. در این فایل سواالت مربوط به هر 
و  پاسخگویی  کنار هر یک وضعیت  در  و  اند  مبحث جداشده 
ساده ، دام دار بودن یا جوابگویی شانسی مشخص شده است. 
این فایل ها بهترین مرجع شما ، در شب های امتحان و دوران 

جمع بندی و همچنین تکمیل کتاب خودآموزی می باشند.

دریافت سواالت آزمون های کانون

های  آزمون  های  سوال  توانید  می  امکان  این  از  استفاده  با 
فایل  یک  در  خود  انتخاب  به  را  گذشته  های  سال  در  کانون 
دریافت کنید. مثال می توانید 10 سوال آسان از مبحث تابع 
خود  شخصی  ی  صفحه  از  پاسخ  همراه  به  را  حسابان  درس 

دریافت کنید.
بهترین  مدرسه،  امتحانات  از  قبل  و  آزمون  از  قبل  روزهای 

زمان استفاده از این امکان ویژه سایت کانون است.
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 ایستگاه مشاوره آنالین

در ایستگاه مشاوره آنالین سایت www.kanoon.ir مشاورین 
آموزشي کانون  پاسخگوي سواالت دانش آموزان می باشند. 
در این بخش  دانش آموزان در زمان تعیین شده  سوال هاي 
خود را از طریق صفحه مربوطه مطرح می نمایند  و پس از پاسخ 
سواالت توسط کارشناسان ، جواب برای دانش آموزان ارسال 

می شود. 
همچنین در بعضی از روزها و با توجه به شرایط زمانی ، مشاورین 
کانون به صورت آنالین پاسخگوی دانش آموزان خواهند بود 
، برای استفاده تمامی دانش  و پاسخ سواالت متداول آن ها 

آموزان برروی سایت قرار خواهد گرفت. 

   تحلیل و تفسیر  آزمون ها و گزیده نکات آموزشی 

پس از برگزاری هر آزمون در روز جمعه  مسئولین و مدیران 
تولید واحد آزمون ، تحلیل های آماری و توصیه های مشاوره 
ای خود را در گروه های مختلف منتشر می کنند. این اطالعات 
، تعداد  شامل ساده ترین و دشوارترین سواالت ودرس ها  
افرادی که در هر آزمون 100 زده اند و ... می باشد.  این تحلیل 

ها پس از هر آزمون ، برروی سایت قرار می گیرد.
نکات آزمون  توانید ویژگی ها و  این قسمت می  همچنین در 
های بعدی و اطالعیه های گروه آزمون را مشاهده کنید. این 

اطالعات شامل آخرین تغییرات آزمون ها می باشد. 
بخش دیگراین قسمت  گزیده نکات آموزشی می باشد که شامل 
استفاده  مورد  آموزشی  و  درسی  نکات  مهمترین  از  ای  خالصه 

دانش آموزان در بازه های زمانی مختلف  می باشد. 

برنامه رادیویی زنگ برنامه ریزی و برنامه تلویزیونی فرصت برابر 
دو برنامه ای هستند که  کاظم قلم چی به همراه کارشناسان و 
مشاوران آموزشی کانون مطالب مشاوره ای مفیدی را به دانش 
آموزان عرضه می کنند و به سواالت متداول آن ها پاسخ می 
گویند. هر روز می توانیدبا مراجعه به قسمت مشاوره سایت،  متن 

پیاده شده این برنامه ها  را مشاهده کنید. 
                 

برنامه رادیویی زنگ برنامه ریزی و برنامه تلویزیونی فرصت برابر
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  تاالر رتبه های برتر

های  رتبه  با   ، کانون  سایت  برتر  های  رتبه  تاالر  قسمت  در 
. در  برتر کانون در کنکور های سال گذشته آشنا می شوید 
این بخش توصیه های مشاوره ای ، گفتگو با رتبه های برتر و 
اطالعات  آموزشی مربوط به هرکدام را مشاهده خواهید کرد 
.  در این قسمت می توانید رتبه های برتر شهر خود در کنکور 

را بشناسید و از تجربیات آن ها استفاده کنید. 

   جلسه برترها

روزهاي جمعه، پس از هر آزمون دانش آموزان برتر تهران در 
سالن اجتماعات ساختمان مرکزي بنیاد علمي آموزشي قلم چي جمع 
میشوند تا به سخنان مشاوره اي کاظم قلم چي گوش دهند. این 
جلسه به صورت ویدئوکنفرانس در شهرستان ها همزمان و زنده 
پخش مي شود. فایل صوتی سخنرانی آقای کاظم قلم چی و متن 
گزیده آن، در روز آزمون در قسمت مشاوره قابل مشاهده است.

   نفرات برتر آزمون ها

به  آزمون  هر  برتر  نفرات  مشاهده  امکان  کانون  سایت  در 
تفکیک رشته ها و گروه های مختلف و  مشاهده کارنامه 5 
نفر اول هر گروه وجود دارد .همچنین شما می توانید نفرات 
برتر شهر و منطقه خود را در این بخش مشاهده کنید.  این 
قسمت یکی از پربازدید ترین قسمت های سایت می باشد 
که پس از هر آزمون به روز می شود و دانش آموزان می 

توانند به آن مراجعه کنند.
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 مسابقات درسی آنالین 

در سایت کانون به صورت دوره ای  مسابقات اینترنتي تحت عنوان 
مسابقات درسی برای گروه های مختلف برگزار می شود. در  هر 
و  شود  مي  مطرح  مختلف  دروس  از  سوال  تعدادی  مسابقه  بار 
دانش آموزان از طریق اینترنت و در یک فرصت زماني مشخص 

به سواالت جواب مي دهند.
پس از بررسي پاسخ ها ، به قید قرعه به کساني که باالترین 
نمرات را کسب کنند جوایزي تعلق مي گیرد. شرکت در این 
مسابقات باعث افزایش انگیزه دانش آموزان و آشنایی آن ها 
با سواالت جدید در مباحث مختلف می شود . برنامه مسابقات 

هر هفته در سایت کانون اطالع رسانی می شود. 

آزمون مکمل هنر و زبان آنالین

 ، ریاضی  های   رشته  در  دبیرستان  چهارم  آموزان سال  دانش 
تجربی و انسانی می توانند عالوه بر شرکت در آزمون های حضوری 
به صورت اینترنتی در آزمون های هنر یا زبان شرکت کنند. این 
امکان به صورت آنالین و اینترنتی از طریق سایت کانون فراهم 
شده است. آزمون ها به صورت آنالین برگزار می شود و دانش 
آموزان می توانند در روز آزمون خود به سایت مراجعه کنند و 
در این آزمون شرکت کنند. کارنامه به صورت کشوری و براساس 

نتایج واقعی ارزیابی خواهد شد. 

سرویس پیام کوتاه  SMS دریافت کارنامه

خالصه  دریافت  شامل  سایت  در   SMS کوتاه  پیام  سرویس 
و  تراز  و  اختصاصی  رتبه  و  تراز   ، کل  رتبه  و  تراز   ( کارنامه 
رتبه عمومی ( و  اطالع رسانی از آخرین سرویس های خدماتی 
اطالعات آزمون های کانون  می باشد. در این بخش امکان اعالم 
دریافت  برای   ) پدر  و  آموز  دانش  )مثال  موبایل  شماره  دو 
سرویس  این  سازی  فعال  برای  دارد.  وجود  ها  اس  ام  اس 
می توانید به پشتیبان خود یا مسئول ثبت نام در شهر خود 
مراجعه کنید. همچنین امکان فعال سازی سرویس با مراجعه 

به صفحه شخصی نیز وجود دارد. 
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سایت کانون فرهنگی آموزش )قلم چی(   امکان ویژه ای را 
اینترنت  از طریق  تا  آموزان فراهم کرده است  برای دانش 
انتخاب رشته  برای  اطالعات ضروری  با   ، آنالین  به صورت  و 
دانشگاه های  سراسری و آزاد  آشنا شوند . این امکان برای 
دانش آموزان عضو کانون و دانش آموزان غیر کانونی وجود 

دارد.
این بخش شامل موارد زیر می باشد : 

1(آمار و  اطالعات رشته ها و قبولی دانش آموزان کانونی در سال 
های گذشته

2( دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
3( شبیه سازی انتخاب رشته  دانشگاه آزاد و سراسری

4( سواالت متداول دانش آموزان  و پاسخ مشاور

معرفی  رشته های دانشگاهی

معرفی   رشته های دانشگاهی در سایت کانون به همراه آمار 
چند تا از 10 آورده  شده است آماری که نشان می دهد  دانش 
چند سوال  به  کنکور  در  رشته   هر  در  قبولی  برای  آموزان 
با  تواند  می  آموز  دانش  هر  اند.  داده  جواب  سوال   10 از 
استفاده از این اطالعات رشته و رتبه خود را انتخاب کند و 
هدف گذاری نماید که اگر در هر درس از هر 10سوال به 
چند سوال پاسخ دهد در آن رشته موفق خواهد بود.رتبه ی 
قبولی در کنکور و تراز کانونی قبولی های هر رشته از دیگر 

امکانات این بخش است. 

دیگر بخش های سایت  

فعال سازی سی دی کتاب ها  شما فعال سازی سی دی کتاب های 
کانون در سایت ، در قرعه کشی روزانه شرکت داده خواهید 
شد و می توانید جایزه خودرا از محلی که کتاب را تهیه کرده 

اید دریافت کنید .

با  آموزان  دانش  سال  طول  تمام  در  امتحانی  سواالت  نمونه 
به  را  امتحانی  سواالت  نمونه  توانند  می  سایت  به  مراجعه 

همراه پاسخ دریافت نمایند.

برنامه راهبردی آزمون ها  از طریق سایت امکان دریافت آخرین 
کانون   آزمون های  راهبردی  برنامه  به روزرسانی  و  تغییرات 

وجود دارد . 

مجله آزمون  مقاالت مشاوره ای و فایل الکترونیکی مجله آزمون 
از طریق  سایت قابل مشاهده است . 

جوابگویی به اشکاالت آزمون و کتاب اگر در کتاب های کانون و 
آزمون اشکالی به نظرتان رسید ، با استفاده از قسمت موجود 
برای  اشکال  پاسخ   . کنید  ارسال  ما  برای  را  آن  سایت  در  
شما ارسال خواهد شد و اگر این اشکاالت  مورد تائید قرار 

بگیرند به قید قرعه جوایزی به برندگان اهدا خواهد شد.

تماس با کانون و ارسال شکایات و نظرها از طریق صفحه تماس 
، می توانید نظرات و شکایات  خود را  با ما در سایت کانون 
برای ما ارسال کنید . شما می توانید پاسخ و وضعیت پیگیری 

آن ها را از طریق سایت و ایمیل خود مشاهده کنید . 

                         
  

راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری –آنالین 


