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یادداشت  هفته

برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397

سالنام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

)Ph.D( جمعه 96/12/4سه شنبه 96/9/7چهار شنبه 9796/9/1دكتري

پنجشنبه 97كارشناسي ارشد
پنجشنبه و جمعهچهار شنبه 96/9/1696/9/22

 6 و 97/2/7

پنجشنبه و جمعهيكشنبه 96/11/8يكشنبه 9796/11/1سراسري
 7 و 97/4/8

فني و حرفه اي 
متعاقباً اعالم خواهد شدكارداني نظام جديد

متعاقباً اعالم خواهد شدكارشناسي ناپيوسته

صفحه  6  

صفحه  4

صفحه  14

صفحه  12

صفحه  8

صفحه  11

گزارشي از يازدهمين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتالي :

سرعت، دقت، آسايش و اطالعات بيشتر به ياري رسانه هاي ديجيتالي

فشار روانی را در 10 دقيقه كاهش دهيد

شاد باشيد تا با آرامش به هدفتان برسيد
برگزاری دومين دوره 

جشنواره ملی كتاب سال 
فرهنگی دانشجويان

فرهنگی  سال  کتاب  ملی  جشنواره  دوره  دومین 
دانشگاه  فرهنگی  معاونت  سوي  از  دانشجویان، 
تهران و با همکاری معاونت و فرهنگی و اجتماعی 

وزارت علوم برگزار می شود. 
از  راستای حمایت  در  تهران،  دانشگاه  فرهنگی  معاونت 
مطالعه  به  آنان  ترغیب  و  دانشجویان  فرهنگی  تولیدات 
کتاب، نه فقط به عنوان امری تکلیفی و در حوزه کتاب های 
درسی، بلکه در گستره وسیع آثار ادبی، فرهنگی، هنری، 
کتاب  ملی  جشنواره  دوره  دومین  سیاسی،  و  اجتماعی 
سال فرهنگی دانشجویان را با همکاری معاونت و فرهنگی 

و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند.
محورهای ارسال آثار در حوزه های دینی، اخالقی، تربیتی، 
تا  دانشجویان  و  است  سیاسی  و  اجتماعی  ادبی،   هنری، 
۳۰ بهمن ۹۶ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره 
واقع در خیابان انقالب، خیابان ۱۶ آذر، پالک ۱۶، اداره کل 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ارسال کنند.
اطالعات  برای  دانشجویان  که  است  یادآوري  به  الزم 
آدرس: به  جشنواره،  سامانه  به  می توانند   بیشتر 

  nbfcs.ut.ac.ir مراجعه کنند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تاريخ ثبت نام درآزمون

 كارشناسي ارشد 97

شش نكته درباره 
تكمیل ظرفیت آزمون سراسري 96

تا  شنبه 11 آذرماه ادامه دارد :

ثبت نام تکميل ظرفيت 
آزمون سراسری 96

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 برخي از اصالحات  

دفترچه ثبت نام 
آزمون  دكتري 97

9 ربيع االّول ، خجسته سالروزآغاز امامت 
ولی ا... االعظم حضرت حجه بن الحسن 

العسکری )عّجل ا...تعالی َفَرجه الشريف( 
برتمام منتظران آن ُمصلح كل تهنيت باد
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

ثبت نام  دارند،  اطالع  گرامي  داوطلبان  همان طور که 
در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش برخي از رشته هاي 
تحصیلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، مجازي 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  و 
روز  شنبه  از   ۱۳۹۶ سال  سراسري  آزمون  در  عالي 
مناسب  خاطر،  همین  به  است.  شده  آغاز  ماه  آذر   4
رو،  پیِش  شمارة  در  را  ستون  این  موضوع  که  دیدیم 
تکمیل ظرفیت  این  زمینه  در  نکته  یادآوري چند  به 

اختصاص دهیم که در سطور زیر مي آید: 
آزمون سراسري  داوطلبان حاضر در جلسه  تمام  ـ   ۱
با نمره کل مساوي یا بیشتر از یک )با توجه به نتایج 
است(  شده  درج  کارنامه شان  در  که  اولیه  علمي 
می توانند مطابق ضوابط و شرایط درج شده در اطالعیه 
مربوط به این تکمیل ظرفیت، که عالوه سایت سازمان 
و   است  آمده  نشریه  از  شماره  همین  در  سنجش 
از روز  همچنین دفترچه هاي راهنماي شمارة ۱ و 2، 
 شنبه 4 لغایت  شنبه مورخ ۱۱ آذر ماه ۹۶ به سایت 
اینترنتي این سازمان مراجعه کنند و اقدام به ثبت نام و 
تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 5۰ کدرشته محل( 

به روش اینترنتي نمایند.
پذیرش  که  تحصیلي  رشته هاي  از  گروه  آن  در  ـ   2
بر اساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد،  آنها صرفاً 
ثبت نام کرده  آزمن سراسري ۹۶  متقاضیان، خواه در 
یا حتي  و  نبوده اند  یا  بوده  آزمون حاضر  در جلسه  و 
باشند،  نکرده  ثبت نام  شده  یاد  سراسري  آزمون  در 

مي توانند متقاضي شوند.
رشته هاي  از  یکي  در  که  داوطلباني  از  گروه  آن  ـ   ۳
تحصیلي متمرکز آزمون سراسري ۹۶ پذیرفته شده اند، 
گرفتن  نظر  در  و  مربوط  شرایط  و  ضوابط  رعایت  با 

متقاضي  مي توانند  تمایل  صورت  در  زیر،  تبصره هاي 
شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مربوط شوند.

از  یکي  در  که  داوطلباني  از  گروه  آن  گاه  هر  ـ   4
سال  سراسري  آزمون  متمرکز  تحصیلي  رشته هاي 
از  یکي  در  گزینش  این  در  شده اند،  پذیرفته   ۱۳۹۶
آنان  قبلي  قبولي  قبول شوند،  انتخابي شان  رشته هاي 
داوطلبان  تلقي خواهد شد، و چنانچه  »کان لم یکن« 
متقاضي، در دوره هاي روزانه این پذیرش قبول شوند، 
انتخاب  حق  نیز  تحصیل  از  انصراف  دادن  با  حتي 
سال  سراسري  آزمون  در  را  روزانه  دوره  رشته هاي 
۱۳۹7 نخواهند داشت؛ به همین خاطر، به متقاضیان 
تأکید مي شود که در تکمیل فرم تقاضانامه شرکت در 
کافي  دقت  پذیرش،  این  تحصیلي  رشته هاي  گزینش 
را مبذول دارند؛ زیرا هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، 

پذیرفته نخواهد شد. 
کدرشته  از  یک  هر  در  دانشجو  پذیرش  نیمسال  ـ   5
این پذیرش، به امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل 

قبولي، بستگي خواهد داشت.
۶ـ  متقاضیان،  در صورت  تمایل  مي توانند کدرشته هاي  
انتخابي  داراي شرایط خاص و مصاحبه این پذیرش را 
از جداول  مربوط، که در سایت سازمان سنجش همراه 
ظرفیت  تکمیل  از  مرحله  این  در  ثبت نام  اطالعیه  با 
آمده است، استخراج  کرده و به  ترتیب  اولویت  عالقه،  
انتخاب  رشته هاي   تحصیلي   فرم   اینترنت در  از طریق 
کدرشته هاي   سایر  همراه   به   ظرفیت،  تکمیل  مرحله 
مربوط، در هر اولویتي  که  عالقه  دارند، بر اساس ضوابط 
و توضیحات مربوط به رشته هاي داراي شرایط خاص 
دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( 
وارد کنند.                                       موفق باشيد

حضرت امام حسن عسکري )ع( فرمودند: 
از خدا پروا کنید و مایة زینت ما باشید و مایة 
ننگ ما نباشید، و همة محبت ها را به سوي ما 
جلب کنید و همة زشتي ها را از ما دفع کنید.

خدایا ! به تو پناه مي برم که برونم در دیده ها 
نهان  تو  از  آنچه  در  درونم  و  نماید،  نیکو 

مي دارم، به زشتي گراید.

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هیچ چیز مانند نماز، بیني شیطان را به خاک 

نمي مالد.

شش نكته درباره تكمیل ظرفیت آزمون سراسري 96

8 ربيع االّول ، سالروز شهادت 
حضرت امام حسن عسکری )عليه السالم( 

برتمام مسلمانان
 تسليت باد
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جزئيات بورس تحصيلی خارج اعالم شد

شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور برای 
سال تحصیلی  96-97  اعالم شد و تمامی داوطلبان 
بورس خارج باید در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 

۱۳97 شرکت کنند. 
بر اساس شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور برای 
سال تحصیلی ۹۶-۹7، حداقل میانگین )معدل( نمره های 
دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته باید بترتیب 
۱5 و ۱7 تراز شده و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته یا 

دکتری حرفه ای ۱7 تراز شده باشد.
در  شرکت  براي  ثبت نام  زمان  در  داوطلب  حداکثر سن 
سازمان  متمرکز(  )نیمه  دکتری  دوره  ورودی  آزمون 

سنجش ۳۰ سال است. 
به  با توجه  تبصره: حداکثر سن داوطلب حسب موارد، 

شروط اعالم شده می تواند افزایش یابد.
الف( ایثارگران: همسر و فرزندان شهدا، جانبازان 25 درصد 
و باالتر و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان 

آنان، حداکثر سن ۳۳ سال است.
ب( مربیان )رسمی، رسمی آزمایشی( عضو هیأت علمی 
واجد شرایط همان دانشگاهی که دارای سهمیه هستند، 

حداکثر سن ۳4 سال است.
ج( مربیان )رسمی، رسمی آزمایشی( گروه آموزشی هنر 
عضو هیأت علمی واجد شرایط همان دانشگاهی که دارای 

سهمیه هستند، حداکثر سن ۳۶ سال است.
تمام داوطلبان بورس و اعزام باید در آزمون ورودی دوره 
و  کرده  شرکت   ۱۳۹7 سال  متمرکز(  نیمه   ( دکتری 
حدنصاب اعالم شده از سوي دانشگاه / مؤسسه پذیرنده 

بورسیه را کسب کنند.
ارزیابی  در  الزم  امتیاز  کسب  و  علمی  مصاحبه  انجام 
تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای 

سهمیه، از جمله شرایط پذیرش بورس خارج است.
دانشگاه ها پس از انجام مصاحبه علمی، سهمیه های بورس 
خارج خود را در قالب سهمیه و گرایش های تخصیص داده 
شده، انتخاب و به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم 

می کنند.
نتایج )گزارش( واصله از طرف دانشگاه ها از سوي شورای 
مرکزی بورس بررسی و نتایج به سازمان سنجش آموزش 

کشور و دانشگاه ها اعالم خواهد شد.

مؤسسه   / دانشگاه  بورس،  مرکزی  شورای  تأیید  از  پس 
اجرایی  هیأت  فرایند  که  است  موظف  بورسیه،  پذیرنده 
جذب پذیرفته شدگان نهایی را انجام داده و صورت جلسه 
هیأت اجرایی جذب و تعیین استاد ناظر را به اداره کل 

بورس و اعزام دانشجویان اعالم کنند. 
تشخیص  به  اعزام،  مورد  کشور  و  گرایش  رشته،  تعیین 
دانشگاه دارای سهمیه و هماهنگی اداره کل بورس و اعزام 

دانشجویان خواهد بود.
راهنمای  استاد  انتخاب  خارج،  دانشگاه های  از  پذیرش 
خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخلی )یکی 
با  اعضای هیأت علمی دانشگاه دارای سهمیه مرتبط  از 
تخصص پذیرفته شده( پس از تأیید دانشگاه دارای سهمیه 
و با هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان انجام 

می شود.
هر  سهمیه  اساس  بر  کشور  از  خارج  بورس  قبولی های 
دانشگاه است و نظارت و تأیید در اخذ پذیرش، وضعیت 

تحصیلی، به عهده دانشگاه دارای سهمیه خواهد بود.
پذیرفته شدگان اعزام باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور 
از  پذیرش  زبان،  نمره  نصاب  حد  اخذ  به  نسبت   ۱۳۹۸
دانشگاه مورد تایید دانشگاه دارای سهمیه و اداره کل بورس 
یاد شده،  دانشگاه  به  وثیقه  دانشجویان، سپردن  اعزام  و 
دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند. پس از اتمام 

زمان مذکور،  قبولی فرد »کان لم یکن« تلقی می شود.
داوطلبان  اعزام  برای  زبان  نمره  کسب  حداقل  تبصره: 
پایه علوم  و  کشاورزی  مهندسی،  و  فنی   رشته های 
 MSRT =55 ، رشتــه هـــای علــوم انسانـــی و هنــر
 ،TOLIMO یا معادل آن در آزمون های MSRT =۶۰

IELTS و TOEFL تعیین شده است.
داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، 
در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره 
آزمون زبان خاصی را مالک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب 

موظف است که آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند.
میزان وثیقه با توجه به کشور محل تحصیل و بر اساس 

مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می شود. 
طبق قانون اصالح ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از 
کشور، در شرایط مساوی، اولویت با داوطلبان متأهل است. 
دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد، 
باید تا پایان شهریور ماه سال بعد )۳۱ شهریور ۱۳۹7( 

فارغ التحصیل شوند.
عدم مراجعه پذیرفته شدگان واجد شرایط براي تشکیل 
تاریخ تا  دانشجویان  اعزام  و  بورس  کل  اداره  به   پرونده 

۳۱ شهریور ۱۳۹7، به منزله انصراف است. 
امکان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی پذیرفته شده، 
که محل خدمت آتی آنان در سایر دستگاه های اجرایی 
تقبل ۱۰۰ درصد  به  است، مشروط  و غیردولتی  دولتی 
هزینه ها از سوي دستگاه مربوط و ارائه موافقت نامه رسمی 
از سایر دستگاه های اجرایی، با مطمح نظر قراردادن ماده 

۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری میسر خواهد بود.
)معدل(  دروس  میانگین  در  مغایرت  هرگونه  مسؤولیت 

و اطالعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و 
در صورت اثبات تخلف، در هر یک از مراحل، اعم از طی 
فرآیند بورس، حین تحصیل یا پس از پایان تحصیالت، 
هزینه های  باید  متقاضي  و  می شود  ابطال  فرد  پذیرش 

مترتب را بپردازد.
اعطای بورس تحصیلی و مزایای ناشی از آن، صرفاً امتیاز 
اعطایی از سوی سازمان امور دانشجویان است و در صورت 

وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.
انجام خدمت پس از اتمام تحصیل، منوط به رضایت بخش 
بودن وضعیت تحصیلی و علمی و احراز شرایط مورد نیاز 

دانشگاه محل تعهد به تشخیص آن دانشگاه است. 
طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش 
دانشجو ۱۸ دی ماه ۱۳۹5، پذیرفته شدگان دوره بورس 
و اعزام به خارج، در صورتی که روند پذیرش آنها تا زمان 
ثبت نام آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹7 در سازمان 
امور دانشجویان تکمیل نشده و در داخل نیز در دوره روزانه 
پذیرفته نشده باشند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون 

نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹7 هستند.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم :

وام ويژه دكتری، ظرف 1۵ روز 
پرداخت می شود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: 
ارائه لیست  از  وام ویژه دکتری، ظرف ۱۵ روز پس 
دانشجویان از سوي معاونت دانشجویی دانشگاه ها، 
تاکنون  درخواست ها  تمام  به  و  می شود  پرداخت 

پاسخ داده شده است. 
ذوالفقار یزدان مهر، با اشاره به وام ویژه دکتری، گفت: از 
زمانی که معاون دانشجویی هر دانشگاه، لیست تأیید شده 
دانشجویان را به صندوق رفاه دانشجویان برای واریز وام 
ویژه دکتری ارائه می دهد، ظرف ۱5 روز وام دانشجویان 

واریز می شود.
وی، با بیان اینکه همه دانشجویانی که از طرف دانشگاه ها به 
صندوق رفاه دانشجویان معرفی شدند، وام ویژه دانشجویان 
دکتری دریافت کردند و هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده 
است، افزود: هفته گذشته نیز 7 و نیم میلیارد تومان وام 

ویژه دکتری به حساب دانشجویان واریز شد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: در 
سال جاری تا آبان ماه، در مجموع ۱۰۳ میلیارد تومان وام 

ویژه دکتری به دانشجویان دکتری پرداخت شده است.
الزم به یادآوري است که وام ویژه دانشجویان دکتری، به 
پرداخت  دانشگاه ها  بورسیه  غیر  روزانه  دانشجویان  همه 

می شود.
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اطالعيه شركت تعاونی خدمات آموزشی
تعاونی  انتشارات شرکت  فروشگاه  تلفن  و شماره  می رساند که آدرس  اطالع  به  بدین وسیله 

خدمات آموزشی به شرح زیر تغییر یافته است:
آدرس: تهران ـ خیابان میرزای شیرازی ـ خیابان شهید نژادکی ـ پالک 30

تلفن:  021-88321455
ساعات کار فروشگاه:

شنبه تا چهارشنبه: ساعت8:30   الی 17
پنج شنبه ها: ساعت 8:30 الی 15

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹7 مي رساند: بر اساس 
مصوبه نهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۶/۸/2۰ میزان و نحوة 
تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال ۱۳۹7  همانند آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ 

به صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را از سال ۱۳۸4 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا چند درس 
آنها به صورت نهایي، سراسري و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
 بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 
2۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

 کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب- داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 

۹۰-۹۱ به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود 
دوره پیش دانشگاهي )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر مثبت در نمره  کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
شایان ذکر است که اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلي، بدان معني است که اگر سوابق 
تحصیلي باعث افزایش نمره کل نهایي آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره کل  نهایي آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفي داشته 
باشد( در آن زیرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل 

نهایي زیرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تاريخ ثبت نام درآزمون دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته

 سال 1397 و دوره بيست و سوم المپياد علمي ـ دانشجويي كشور
بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال ۱۳۹7 و بیست و سومین دوره المپیاد علميـ  دانشجویي کشور مي رساند 
که ثبت نام براي شرکت در آزمون مذکور منحصراً به صورت اینترنتي از روز پنجشنبه 
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ آغاز مي شود و در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/22 پایان مي پذیرد. 
کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش  آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به 
ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند. دفترچه راهنماي ثبت نام در این آزمون، 

هم زمان با شروع ثبت نام، روي پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار خواهد گرفت.
الزم به توضیح است که اطالعیه تکمیلي این سازمان در خصوص ثبت نام این آزمون، 
در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان منتشر خواهد 

شد.
مورخ  جمعه  و  پنجشنبه  روزهاي  در  مذکور  آزمون  که  است  توضیح  به   الزم 

۶ و ۱۳۹7/۰2/۰7 برگزار خواهد شد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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با توجه به درخواست دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ 
غيرانتفاعي مبني بر عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي آزمون دوره هاي 
كارداني نظام جديد )دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( 
سال 1396، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در رشته هاي 
يا  نموده  ثبت نام  مذكور  آزمون  در  كه  داوطلباني  از  )اعم  فوق  مؤسسات  تحصيلي 
مدرك  نوع  با  متناسب  تحصيلي  رشته هاي  از  اطالع  براي  كه  مي رساند  ننموده اند( 
ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش مؤسسات پذيرنده، الزم است 
به لينك جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در ذيل اين اطالعيه كه در 
سايت اين سازمان به آدرس: www.Sanjesh.org آمده است، مراجعه نموده و 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل 
و با توجه به موارد مربوط، از تاريخ 96/08/6 لغايت 96/09/9 به آموزشكده يا مؤسسه 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
و  فني  آموزشكده هاي  و  دانشكده ها  براي  دانشجو  پذيرش  مرحله،  اين  در   -  1
حرفه اي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غير دولتی ـ 
غيرانتفاعی در كليه رشته هايی كه در لينك جست و جو مشخص شده است، منحصراً 
بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كل ديپلم( و مندرجات دفترچه راهنمای آزمون 

مذكور صورت مي پذيرد.
2 - كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/6/31 داراي مدرك ديپلم نظام قديم 
)چهارساله( هنرستان، يا ديپلم نظام جديد در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش 

باشند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسالدوم سال تحصيلي 96-97 باشد، 
ثبت نام از داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري مدرك تحصيلي 
ديپلم خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن ماه 96 

پس از ارائه مدرك مربوط بالمانع است. 
3 - كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام 
از طريق سيستم پرداخت  به پرداخت مبلغ 200/000 )دويست هزار( ريال  نسبت 

الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
4 - هر داوطلب منحصراً مجاز است يكي از كدرشته محل هاي مربوط را كه متناسب 
با مدرك ديپلم خود مي باشد و بر اساس جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و 
شركت درآزمون فوق مشخص شده، انتخاب نمايد. بديهي است داوطلباني كه به هر 
دليل در رشته اي غير از رشته متناسب با نوع ديپلم خود در اين مرحله ثبت نام و 
شركت نمايند و پذيرفته شوند، قبولي آنان در هر مرحله اي كه باشند لغو خواهد شد. 
باشد.  متقاضي يك كدرشته محل در يك مؤسسه  5 - هر داوطلب مي تواند صرفاً 
بديهي است كه در صورت ارسال مشخصات فرد يا افراد در دو كد رشته يا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 

6 - با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده 
خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه داوطلبان، در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل 

و مؤسسه مربوط  دقت الزم به عمل آورند.
7 - پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
8 - چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره هاي كارداني 
سال  غيرانتفاعي(  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  )دانشگاه  جديد  نظام 
)همين  ظرفيت  تكميل  مرحله  در  و  باشد  گرفته  قرار  ماه(  شهريور  )مرحله   1396
مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در 

شهريورماه سال 1396 لغو خواهد شد. 
9 - كليه متقاضيان»مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
10 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 2 
فوق( تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط و هم زمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.
مدارك مورد نياز:

1 - اصل   مدرك   ديپلم  متوسطه   نظام  جديد يا گواهي   موقت   پايان   تحصيالت  متوسطه  
نظام جديد در يكي  از شاخه هاي  كاردانش  يا فني  و حرفه اي مبني  برگذراندن كليه 
واحدهاي درسي  در دوره  سه ساله ، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان  شهريورماه 

سال  1396.
2 - اصل  مدرك  ديپلم  يا گواهي  موقت  پايان  تحصيالت  نظام  قديم  )هنرستان( مبني  

بر گذراندن  كليه  دروس  چهارساله.
3 - اصل  شناسنامه  و دو برگ  كپي  از تمام  صفحات  آن. 
4 - اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

5 - شش قطعه  عكس  4×3 تمام  رخ  تهيه  شده  درسال جاري .
6 - مدرك وضعيت نظام وظيفه )براي برادران(.

7 - ارائه رسيد درخواست تأييديه تحصيلي ديپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت بايد اقدام شود(.

پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  www.sanjesh.org يا  نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  اينترنتي 
شماره  تلفن گوياي : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تکميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي دانشگاه فني و حرفه اي 

ومؤسسات آموزش عالي غيردولتيـ  غيرانتفاعي درآزمون 

دوره هاي كارداني نظام جديد )دانشگاه فني و حرفه اي و 

مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( سال 1396
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     سازمان سنجش آموزش کشور به اطالع کلیه داوطلباني که در آزمون سراسري 
از  سال ۱۳۹۶ شرکت کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند، مي رساند که بعضي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پس از اعالم نتایج نهایي آزمون فوق، عالوه بر 
ظرفیت هاي  مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2(، 
براي پذیرش دانشجو اعالم ظرفیت جدید نموده یا متقاضی تکمیل ظرفیت بعضی 
کل  نمره  با  آزمون  جلسه  در  حاضر  داوطلبان  کلیه  لذا  شده اند؛  خود  رشته های  از 
اولیه( می توانند بر اساس  نتایج علمي  از یک )با توجه به کارنامه  یا بیشتر  مساوي 
ضوابط و شرایط مندرج در این اطالعیه و دفترچه هاي راهنماي شماره ۱ و 2 و سایر 
اطالعیه هاي مربوط، از روز  شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰4 لغایت  شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۱ به 
به  و نسبت  www.sanjesh.org مراجعه  نشاني:  به  این سازمان  اینترنتي  سایت 
ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 5۰ کدرشته محل( به روش اینترنتي، 

اقدام نمایند.
صرفًا بر اساس سوابق  آنها  پذیرش  از رشته هاي تحصیلي که  آن دسته  در  تبصره: 
از اینکه در آزمون سراسري سال ۱۳۹۶  تحصيلي صورت مي پذیرد، متقاضیان، اعم 
ثبت نام کرده و درجلسه آزمون حاضر بوده یا نبوده اند یا حتي در آزمون سراسري 
از  دسته  آن  است  بدیهي  شوند.  متقاضي  مي توانند  ننموده اند،  ثبت نام  سال ۱۳۹۶ 
داوطلباني قباًل در آزمون سراسري، ثبت نام و شرکت ننموده اند، باید براي ثبت نام پس 
از واریز مبلغ 2۰۰,۰۰۰ )دویست هزار( ریال بابت هزینه ثبت نام، نسبت به تکمیل 

فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.
موارد قابل توجه: 

۱- آن دسته از داوطلباني که در یکي از رشته هاي تحصیلي متمرکز آزمون سراسري 
با رعایت ضوابط مربوط و در نظر گرفتن تبصره هاي  سال ۱۳۹۶ پذیرفته شده اند، 
تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  شرکت  متقاضي  مي توانند  تمایل  صورت  در  ذیل، 

مندرج در این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، شوند. 
تبصره 1: در صورت قبولي نهایي این دسته از داوطلبان در این گزینش، قبولي قبلي 
دوره هاي  در  متقاضي،  داوطلبان  چنانچه  و  شد،  خواهد  تلقي  یکن«  »کان لم  آنان 
روزانه که در سایت سازمان سنجش آمده است، پذیرفته شوند یا قبولي قبلي آنان 
دوره روزانه باشد، حتي با دادن انصراف از تحصیل نیز حق ثبت نام و شرکت در آزمون 
سراسري سال بعد )۱۳۹7( را نخواهند داشت؛ لذا به پذیرفته شدگان تأکید مي شود 
در سایت  که  تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  تقاضانامه شرکت  فرم  تکمیل  در  که 
سازمان سنجش آمده است، دقت کافي مبذول دارند؛ در غیر این صورت، هیچ گونه 

اعتراضي قابل قبول نخواهد بود. 
تبصره 2: در صورت قبولي نهایي این دسته از داوطلبان در این گزینش، با آنان همانند 

دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 
تحصیلي  رشته هاي  کد  از  یک  هر  در  آزمون سراسري  متمرکز  پذیرفته شدگان   -2
بورسیه یا شرایط خاص که به دستگاه هاي اجرایي تعهد خدمت دارند، و همچنین 

شهید  دبیر  تربیت  و  فرهنگیان  دانشگاه هاي  تحصیلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان 
و  ثبت نام  به  مجاز  پرورش هستند،  و  آموزش  وزارت  به  متعهد خدمت  که  رجایي، 
است،  آمده  سنجش  سازمان  سایت  در  که  تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  شرکت 

نیستند. 
۳- کلیه داوطلباني که در آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ حاضر بوده و داراي نمره کل 
مساوي یا بیشتر از یک )با توجه به کارنامه نتایج علمي اولیه( هستند، مي  توانند بر 
اساس ضوابط و شرایط مندرج در این اطالعیه و دفترچه هاي راهنماي شماره ۱ و 2 و 
سایر اطالعیه هاي مربوط متقاضي کدرشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي که در سایت سازمان سنجش آمده است، شوند.
4- داوطلبان هر یک از گروه هاي آزمایشي، ضرورت دارد که در انتخاب رشته هاي 
تحصیلي مورد عالقه، به شرایط و ضوابط هر یک از رشته هاي انتخابي و همچنین 
شرایط و ضوابط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي مربوط، که در دفترچه هاي راهنماي 
شماره ۱ و 2 آزمون سراسري سال ۱۳۹۶، این اطالعیه و سایر اطالعیه هاي مربوط 

درج شده است، توجه نمایند.
تبصره 1: داوطلبان الزم است که در انتخاب رشته هاي مربوط به دانشگاه  فرهنگیان به 
شرایط و ضوابط این  دانشگاه )علي الخصوص داشتن نمره کل ۶5۰۰ و باالتر و حداقل 
معدل کل دیپلم  ۱5/۰۰(، مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، توجه نمایند. 
تبصره 2: داوطلباني که در جلسه آزمون شرکت نموده، ولي در زمان انتخاب رشته، 
عالقه مندي خود را به رشته هاي دانشگاه فرهنگیان اعالم ننموده و هزینه مربوط به 
اعالم عالقه مندي به این رشته ها را به مبلغ 5۱/۰۰۰ )پنجاه و یک هزار( ریال از طریق 
انتخاب  به  تمایل  صورت  در  ننموده اند،  واریز  سازمان،  الکترونیکي  پرداخت  درگاه 
رشته هاي دانشگاه فرهنگیان )ویژه داوطلبان آزاد( باید مبلغ فوق بابت هزینه ثبت نام 
را از طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب از طریق سایت سازمان پرداخت نمایند.

5- نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل هاي مندرج در این اطالعیه، 
بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي، خواهد بود.

انتخابي  داراي شرایط خاص  ۶- داوطلبان  در صورت  تمایل  مي توانند کدرشته هاي  
و مصاحبه را که در سایت سازمان سنجش آمده است، از جداول  مربوط استخراج  و 
به  ترتیب  اولویت  عالقه  از طریق اینترنت در فرم  انتخاب  رشته هاي   تحصیلي  مرحله 
تکمیل ظرفیت به  همراه  سایر کدرشته هاي  مربوط در هر اولویتي  که  عالقه  دارند، 
بر اساس ضوابط و توضیحات مربوط به رشته هاي داراي شرایط خاص دفترچه هاي 

راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( وارد نمایند.
ضمناً واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت، در رابطه با این اطالعیه، همه روزه به 
غیر از ایام تعطیل و در وقت اداري، آماده پاسخگویي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان 
حاصل  تماس  تلفن : ۰2۱-42۱۶۳  شماره  با  فقط  نیاز  در صورت  مي توانند  گرامي 

نموده و از مراجعه حضوري در این خصوص جداً خودداري فرمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 اعالم ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي جديد و تکميل ظرفيت 
برخي از رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 
مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

در آزمون سراسري سال 1396
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متقاضي  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله  اطالعیه مورخ ۹۶/۰۸/2۱  پیرو      
ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري )نیمه متمرکز Ph.D( سال ۱۳۹7 
براي پذیرش در دوره هاي روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، 
دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  و  غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
و  عمومي  شرایط  داشتن  نظر  در  همچنین  و  ذیل  نکات  به  توجه  با  که  مي رساند 
اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، مي توانند در آزمون مذکور 

ثبت نام و شرکت نمایند. 
شرايط ثبت نام:

روز  از   ۱۳۹7 سال   )Ph.D( نیمه متمرکز  دکتري  ورودي  آزمون  براي  ثبت نام 
روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰7  در  و  است  چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ شده 
به صورت  منحصراً  آزمون،  این  در  ثبت نام  که  است  تأکید  به  پایان مي پذیرد. الزم 
 www.sanjesh.org :اینترنتي و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني

انجام خواهد پذیرفت.
هر داوطلب  بر اساس  عالقه  فقط مي تواند در یک کدرشته  امتحاني )بر اساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون( ، ثبت نام  و در آزمون مربوط 
شرکت  نماید. داوطلبان الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده 
و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام 
در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند. ضمناً 
دفترچه راهنماي مذکور همزمان با شروع ثبت نام از پایگاه اطالع رساني این سازمان 

قابل دریافت است.
مراحلي كه داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام كند:

۱- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي تهیه کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال ۱2 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره ۱(.  

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -2
راهنماي ثبت نام.

۳-آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
4- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي گیرد، 
پرداخت  که  بانکي عضو شبکه شتاب  کارت هاي  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 
به  به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت  ۶۰۰/۰۰۰ )ششصد هزار( ریال 

ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده از 
خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 5۰۰۰ )پنج هزار( 
ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده 

نمایند.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

      به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده 
و سپس براساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
وارد  ثبت نام  افزاري  نرم  برنامه  بندهاي  اساس  بر  را  الزم  اطالعات  کشور،  آموزش 
نمایند. ضمناً داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي 
است که در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام 
با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي »کان لم یکن« 

تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

 )Ph.D( بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز
سال ۱۳۹7 در روز جمعه مورخ ۹۶/۱2/۰4 برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است 
که از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱2/۰۱ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱2/۰۳ با مراجعه 
به پایگاه اطالع رساني این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و 
و  استان  اساس  بر  داوطلبان  آزمون  نمایند. محل  اقدام  آزمون  در  راهنماي شرکت 
شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۳ تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است 
که داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره 2 مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و درج 

کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.
توصيه هاي  مـهم :

پرونده  شماره  دریافت  تقاضانامه،  تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه    )۱ 
۶ رقمي و کدپي گیري ۱۶ رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آ ن را نزد 

خود نگهداري نمایند.
2( به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته  امتحاني و همچنین شهرستان 
محل حوزه امتحاني خود دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري 
۱۶ رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام 
آنان از سوي دیگران انجام مي شود رخ داده است، تأکید مي گردد که عالوه 
ارسالي تان  کنترل عکس  به  نسبت  نیز  ثبت نامي، حتمًا  اطالعات  کنترل  بر 
ارسال  شما  عکس  جاي  به  دیگري  داوطلب  عکس  اشتباهًا  تا  نمایید  دقت 
نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، 

فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
از طریق  نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني   تغییري   4( هرگونه  
سازمان  سنجش (، پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
5( در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن گویاي : 42۱6۳-02۱ با روابط 
از طریق سیستم  یا  و  نموده  عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون 

ورودي دوره دكتري نيمه متمركز )Ph.D( سال 1397
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سعید که سال دومی بود که در کنکور شرکت می کرد، 
با خستگی کتاب را کنار گذاشت و به دور دست ها خیره 
شد. احساس عجیبی وجودش را فراگرفته بود. هزاران 
»اگه  کرد:  خطور  ذهنش  به  ثانیه  چند  عرض  در  فکر 
کنکور قبول نشم چی؟ اگه به خاطر نرفتن به سربازی، 
اون  و  ندارم  دوسش  که  بخونم  درس  رشته ای  یه  در 
وقت پشیمون بشم چی؟ اگه نرسم همه مطالب مهم رو 
بخونم چی میشه؟« و کلی »اگر« و فکر دیگر، ذهنش 
این مسأله  وقتی متوجه  و  برای مدتی مشغول کرد  را 
بود  گذاشته  فیزیک  مطالعه  برای  که  وقتی  از  که  شد 
یک ساعتی می  گذشت. در گوشه ای دیگر از شهر، مهسا 
بعد از یک مطالعه تقریباً طوالنی، به این فکر می کرد که 
»خوش به حال پشت کنکوری ها ! االن می تونند حسابی 
درس بخونند؛ نه مثل ما که هم باید مدرسه بریم، هم 
براي امتحان ها آماده شیم و هم اینکه براي کنکور درس 
ذهن  زیادی  مسائل  شهر،  دیگر  جای  یک  و  بخونیم« 

هزاران کنکوری دیگر را به خودش مشغول کرده بود.
شاید برای شما داوطلب عزیز هم پیش آمده باشد که 
در هنگام مطالعه یا زمان استراحت، صرف نهار و ... باز 
هم مسأله کنکور و حواشی مربوط به آن، ذهن شما را 
حتی برای چند دقیقه هم که شده است، درگیر کند. 
این موضوع در میان بیشتر داوطلبان عمومیت دارد؛ زیرا 
آمادگی برای کنکور، یک روند طوالنی و تقریباً خسته 
کننده است، و همین مسائل جانبی نیز باعث می شود 
از  اما یکی  افزوده شود؛  تا بر روند خسته کنندگی آن 
در  بخصوص  و  زندگی  همه  در  که  مسائلی  مهم ترین 
نظر  مّد  پی گیری یک هدف،  که  کنکور  مثل  شرایطی 
است باید به آن توجه داشت، این است که انسان روحیه 
خود را از دست ندهد و با انگیزه بماند و مهم تر از آن، 

اینکه شاد باشد و از لحظه هاي زندگي اش لذت ببرد.
شادی باعث می شود تا توان و انرژی فرد برای پی گیری 
که  مي شود  موجب  عالوه  به  شود؛  برابر  چند  اهدافش 
این شادی به محیط اطراف نیز ساطع شده و انرژی های 
می گویید  خود  با  حتماً  فراگیرد.  را  ما  اطراف  مثبت، 
نیز  و  درس ها  حجم  این  با  کنکور،  مثل  شرایطی  در 
به هدف، چگونه می توان  و رسیدن  قبولی  دغدغه های 
هم شاد بود و هم درس خواند. شاید حق با شما عزیزان 
باشد و فکر کنکور و درس ها، به شکل قابل مالحظه ای 
ذهن شما را با خود درگیر نماید، اما راهکارهایی وجود 
دارد که باز هم شما بتوانید شاد بودن و در نتیجه انرژی 
مثبت، توان و انگیزه باال و یادگیری بهتر را مهمان درون 
خود کنید. برای رسیدن به این هدف، با ما همراه باشید 

و توصیه های ما را بخوانید.

شما هم يکی از هزاران- 1
وقتی افکاری مثل اینکه از بقیه عقب هستید یا دیگران 
در فالن درس از شما جلوترند یا درصد باالیی می زنند 
به ذهنتان خطور کرد، این موضوع را نیز در نظر بگیرید 
که داوطلبان زیادی هم هستند که در شرایطی پایین تر 
از شما، چه از نظر امکانات درسی و چه توان جسمی و 
روحی، قرار است با شما در کنکور شرکت کنند و نتیجه 
بگیرند. شما یکی از تعداد بی شمار داوطلبانی هستید 
که این راه را طی کرده اند، و این راهی است که شما 
برای آینده خود انتخاب کرده اید. فرقی نمی کند که با 
دغدغه و نگرانی پیش بروید یا با شادی به دنبال هدف 
خود باشید؛ باالخره باید این راه را طی کرده و در آزمون 
شرکت کنید. تنها فرقش این است که اگر شاد باشید و 
به خود انرژی و روحیه مثبت دهید، کمک بسیار زیادی 
به یادگیری و توان مطالعاتی خود کرده اید؛ پس بجنبید.

تمام  تقریباً  می کنیم،  عزیزان صحبت  شما  با  که  االن 
داوطلبان آزمون سراسري، برنامه خود را برای مطالعه 
خوب و جدی تنظیم کرده اند؛ پس االن همه در تکاپو 
هستند، و اگر بنشینید و با افکار بد و مزاحم، ذهن خود 
را درگیر کنید از بقیه عقب خواهید ماند. عجله کنید؛ 
جدیت  با  و  مثبت  انرژی  یک  با  هستید؟  چه  معطل 
شروع کنید. نگرانی ها را از خودتان دور کنید و مطمئن 

باشید که هیچ زحمتی بی جواب نمی ماند.

نگرانی های بی جای کنکور؛ دشمن شادی- 2
به مطالعه می کنند،  از داوطلبان، وقتی شروع  بسیاری 
فکر می کنند که باید همه مطالب را یاد بگیرند و هیچ 
باید  و وقتی تست می زنند،  نکنند،  فراموش  را  مطلبی 
آنها وقتی  بتوانند به همه تست ها پاسخ مثبت بدهند. 
در یکی از این مراحل با مشکل مواجه می شوند، ناراحت 
شده و انگیزه قبلی خود را برای مطالعه از دست می دهند 
یا حتی اگر با همان انگیزه اولیه به مطالعه ادامه دهند 
دچار استرس و نگرانی می شوند؛ نگرانی اینکه تا زمان 
برگزاري کنکور، چقدر از این مطالب را فراموش خواهند 
به  آزمون سراسري  اصاًل می توانند در  آیا  اینکه  و  کرد 
سؤاالت جواب دهند یا نه و ... همین نگرانی ها، عالوه بر 
ایجاد استرس بی جا، جلوی شاد بودن و نشاط آنها را در 

طول مدت آمادگي براي کنکور خواهد گرفت.
برای اینکه شما داوطلب عزیز بتوانید جلوی این مشکل 
را تا حد ممکن بگیرید، پیوسته این موضوع را مّد نظر 
داشته باشید که هیچ داوطلبی، تمام مطالب دروس را به 
طور کامل فرا نخواهد گرفت و همه داوطلبان، در یک یا 
چند درس ضعف دارند. ممکن است که نقاط قوت شما، 
نقاط ضعف تعدادی دیگر از داوطلبان نیز باشد؛ پس با 

زدن چند تست و حتی ده ها تست اشتباه در یک مبحث، 
اصاًل نگران نشوید؛ بنابراین، آرامش خود را حفظ کنید 
و با مطالب و کتاب ها شوخی کنید و همزمان به دنبال 
رفع اشتباهات خود برآیید. به این نکته هم توجه داشته 
باشید که لزومی ندارد همه داوطلبان، و از جمله شما، 
همه مطالب دروس مختلف یا حتی دروس اصلی خود 
را به طور کامل بدانید؛ به همین خاطر، الزم است که 
اگر در مبحث یا درسی ضعف دارید و مطالعه و یادگیری 
آن برای شما مشکل است، از آن عبور کرده و وقت خود 
را صرف مطالعه مطالب مهم دیگر کنید و اصاًل نگران 

نمره خود نباشید.

رنگ ها را مهمان خود کنيد- 3
بسیاری از جنبه های روانی و حتی جسمی افراد، تحت 
تأثیر رنگ های مختلف هستند. استفاده از رنگ ها برای 
باال بردن انرژی زندگی و آرامش مهم است و روان شناسان 
بر آن تأکید دارند. رنگ ها در زندگی، تأثیر بسیاری بر 
روحیه و روان انسان می گذارند. بعضی از رنگ ها موجب 
یا به تمرکز بیشتر وي منجر  تحریک روحی فرد شده 
می شوند؛ مثاًل آبی، رنگی آرامش بخش است و موجب 
کاهش هیجانات فرد می شود و فرد در سایه این رنگ، 
هیجانات خود را بهتر کنترل می کند. رنگ قرمز تقریباً 
در جهت مقابل رنگ آبی قرار داشته و موجب می شود 
که به فرد احساس هیجان دست دهد. همچنین آرامش 
پراسترس،  از رنگ سبز در کاهش کارهای  پدید آمده 

مفید است. این رنگ همیشه آرامش بخش است.
و  دکوراسیون  پرده،  اتاق،  برای  رنگ ها  انتخاب  گرچه 
در  عزیزان  شما  اگر  اما  است،  سلیقه ای  بسیار  لباس، 
دوره آمادگي براي کنکور، سراغ رنگ های شاد و انرژی 
دهنده بروید، عالوه بر اینکه می توانید از خستگی خود 
بود  خواهید  قادر  کنید،  جلوگیری  مطالعه  هنگام  در 
مثبت  تأثیر  نیز  خود  یادگیری  سطح  و  باال  روحیه  بر 
بگذارید. سعی کنید که همیشه لباس هایی با رنگ های 
شاد و زیبا بپوشید. همچنین اگر نمی توانید رنگ اتاق 
زیبا، شادی  تابلوي  نصب چند  با  دهید،  تغییر  را  خود 
اتاق خود بکنید. رنگ های روشنی که نوعی  را مهمان 
شادی و سرزندگی را با خود به همراه دارند، باعث شادابی 
و نشاط افراد می شوند. وقتی شما لباس هایی با رنگ های 
تن می کنید،  به  رنگ های طبیعت  به  نزدیک  و  روشن 
برای اطرافیانتان نشاط روحی  هم برای خودتان و هم 
به همراه می آورید؛ از سوی دیگر، پوشیدن لباس هایی 
یا خاکستری،  تیره و خنثی، مانند مشکی  با رنگ های 
در خود  را  کرختی  و  غم  اندوه،  مانند حس  مشکالتی 
فرد و نزدیکان او ایجاد می کند. نگاه کردن به رنگ های 

شاد باشيد تا با آرامش به هدفتان برسيد
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افزایش  باعث  شاد، 
جامعه  روانی  سالمت 

می شود. مکانیسم شاد شدن در 
و روشن در  زیبا  اثر مشاهده رنگ های 

بدن هم به این صورت است که ذهن افراد به 
از محیط  را  زیبایی خاصی  رنگ ها،  این  دیدن  محض 
و  شاد  رنگ های  می رسد.  نشاط  به  و  می کند  برداشت 
روشن، پیام های خوشی را از خود متصاعد می کنند و 

باعث رضایت خاطر افراد می شوند. 

ورزش کنيد- 4
ورزش، باعث شادي و نشاط و باال بردن اعتماد به نفس 
مي شود و احساس رضایت باطني شخص را باال برده و 
فرد حس مي کند که به موفقیت هاي خوبی دست یافته 
از  بیماري ها،  از  ورزش در درمان بسیاري  است. ضمناً 
جمله افسردگي، تأثیر بسزایي دارد و سی دقیقه ورزش 

در روز مي تواند آثار افسردگي را کاهش دهد. 
در حین انجام فعالیت بدنی، تولید یک ماده شیمیایی از 
بدن به نام سرتونین بیشتر می  شود. کاهش سرتونین در 
بدن با افسردگی مرتبط است؛ بنابراین، در میان افرادی 
می  توان  بندرت  می کنند،  ورزش  مرتب  به  طور  که 
ورزش  با  دیگر،  طرف  از  یافت؛  را  افسرده ای  شخص 
کردن، تولید اندورفین و اپی نفرین و سیتوکین ها نیز 
باال  باعث  به طور طبیعی،  مواد  این  و  می یابد  افزایش 
و  شده  فرد  عمومی  روحیه  و  هوشیاری  سطح  بردن 
کارهای  انجام  برای  بیشتری  و شادابی  انرژی  احساس 

روزمره  زندگی به شخص هدیه مي کنند.  
وقتی داوطلبان عزیز را به ورزش کردن توصیه می کنیم، 
باعث  کردن،  ورزش  که  دارند  عقیده  آنها  از  بسیاری 
باید  عزیزان  این  پاسخ  در  می شود.  آنها  وقت  اتالف 
بگوییم که اوالً شما براحتی می توانید نیم ساعت از وقت 
استراحت را در برنامه خود به ورزش کردن اختصاص 
دهید، و ثانیاً، به دلیل آنکه ورزش کردن باعث شادی 
و بهبود روحیه و باال رفتن سطح یادگیری تان می شود، 
یادگیری و مطالعه  به زمان  شما به شکل غیرمستقیم 

خود خواهید افزود.

از افراد غمگين فاصله بگيرید- 5
افراد  با  شرایطی  چنین  در  عزیز  کنکوری  شما  اگر 
و  نگرانی ها  باشید،  داشته  معاشرت  ناامید،  و  افسرده 
روحیه بد آنها بر شما نیز تأثیر خواهد گذاشت. همیشه، 

که  دارند  وجود  افرادی 
را  خود  ناکامی های  و  شکست ها 

در امور مختلف به عوامل مختلفی به جز خودشان 
مرتبط می کنند. این افراد به خود و دیگران چنین القا 
می کنند که چون جبر روزگار نمی خواهد آنها در انجام 
این کار موفق شوند، پس هر قدر هم که تالش کنند، 
میان  در  حتماً  یابند.  اهداف خود دست  به  نمی توانند 
دارند.  وجود  افراد  از  گروه  این  هم  گرامی  داوطلبان 
معاشرت با آنها، بخصوص در زمان مطالعه برای کنکور، 
می تواند تأثیر مخربی بر روحیه شما داشته باشد؛ پس تا 
می توانید از این افراد فاصله بگیرید و در صورت لزوم با 
دوستان شاد و باانگیزه و پر انرژی خود معاشرت نمایید. 
آن وقت خواهید دید که این گروه از دوستانتان، چگونه 
به  رسیدن  برای  را  شما  و  داده  مثبت  انرژی  شما  به 

هدفتان تشویق می کنند.

شادی، هدیه شما به خودتان است- 6
را  شما  توانست  نخواهد  فردی  هیچ  نخواهید،  شما  تا 
شاد کند. شادی، یک موهبت درونی و شخصی است و 
تا زماني که شما نخواهید، نمی توانید آن را مهمان خانه 
شما  خانواده  و  دوستان  که  است  درست  نمایید.  خود 
می توانند تأثیر مستقیمی بر روحیه و شاد بودن شما در 
این دوره، مانند همه مراحل زندگی، داشته باشند، اما 
در نهایت، این شما هستید که می توانید شادی را برای 
خودتان ایجاد کرده و آن را نگه دارید یا اینکه آن را پس 
بزنید. شاد شدن و شاد ماندن، کار بسیار راحتی است. 
کافی است که به خود و توانایی هایتان اطمینان داشته 
و درشت  ریز  موفقیت های  و  قدم کوچک  هر  و  باشید 
خودتان را فراموش نکرده و به خود یادآوری کنید که 
این موفقیت، محصول تالش و خواستن شماست. برای 
اینکه در طول آمادگی برای کنکور، پیوسته شاد باشید، 
خود را با کسی مقایسه نکنید؛ بلکه خود را با خودتان 
و با ماه های قبل از آن مقایسه کنید و ببینید که چقدر 

پیشرفت کرده اید و این پیشرفت ها محصول چه چیزی 
است. آیا جز این است که شما خواسته ، تالش کرده و 
افتخار  و  ببالید  توانایی هایتان  این  به  توانسته اید؟ پس 
نیز،  شما  که  باشید  داشته  ایمان  شوید.  شاد  و  کنید 
و  می گذارد  راه  در  قدم  که  دیگری  شخص  هر  مانند 

باالخره موفق می شود، موفق خواهید شد. 

با ایمان و مثبت باشيد- 7
همه داوطلبان عزیز، بله همه داوطلبان در دوره آمادگی 
نگرانی و استرس می شوند.  باالخره دچار  برای کنکور، 
مهم این است که چگونه بتوان این مشکل را بر طرف 
کرد. مهم ترین کار برای رفع این نگرانی ها و پیوسته شاد 
و با انگیزه بودن، این است که مثبت بیندیشید و مثبت 
عمل کنید و سعی کنید که این احساس را به دیگران 
تا  باعث می شود  کار،  این  انجام  زیرا  انتقال دهید؛  نیز 
انرژی های حاصل از آن، در درجه اول متوجه خودتان 

شود و بعد دوستان و اطرافیانتان را در بر گیرد. 
کنکور  برای  آمادگی تان  طول  در  که  اتفاقاتی  همه  به 
رخ می دهد، به صورت مثبت نگاه کنید و ایمان داشته 
قرار خواهد داد  را در مسیری  باشید که خداوند، شما 
که بهترین سرنوشت را داشته باشید. با خدا، مخصوصاً 
و  راز  می شوید،  افسردگی  و  ناامیدی  دچار  که  زمانی 
نیاز کنید و از آن تواناترین بخواهید که به شما کمک 
چیزی  چه  که  می داند  بهتر  خدا  نباشید؛  نگران  کند. 
به نفع و مصلحت شما و چه چیزی به ضررتان است. 
کافی است که همت کنید و در کنار تالش و کوشش 
بی وقفه، نتیجه و جریان امور را به او واگذار کنید. منتظر 
چه هستید؟ بخندید و با شادی به سوي هدفتان پیش 

بروید و مطمئن باشید که موفق خواهید شد.
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به  عنوان مجموعه ای 
که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی به داوطلبان آزمون 
سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است، در سال تحصیلی ۹۶-۹7 نیز 
همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش را برای استفاده دانش 
آموزان پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹7 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمایند، طرح  ریزی نموده است.
ويژگی  های آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش:

* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهریور ۹۶ با هدف ارزیابی از مطالعات تابستانی 
داوطلبان؛

* برگزاری آزمون  های مرحله  ای مطابق با برنامه درسی دبیرستان  ها براساس بودجه بندی 
جدید منابع درسی؛

* برگزاری آزمون  های آزمایشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی داوطلبان 

در دروس پایه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پیشرفت برنامه درسی در طول سال؛

* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و مقایسه 

با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ  های کاماًل تشریحی به داوطلبان.

نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زير است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون هاي آزمايشي سنجِش پيش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش پيش:

آزمون های تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تیر، مرداد و شهریورماه سال جاری )۱۳۹۶( 
برگزار می  شود.

و  نوبت  آزمون  های مرحله  ای در ۶  تابستان،  در  تابستانه  آزمون  نوبت  برگزاری ۳  از  بعد 
براساس تقسیم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري که در هر مرحله از آزمون، طبق 
تقسیم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر 
مرحله، از قسمت یا قسمت هاي مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته مي شود؛ لیکن در هر 
مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می  شود )براي مثال، 
در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این 

تأکید که بیشتر سؤاالت از بوجه بندی مرحلة سوم خواهد بود(.
در بین شش آزمون مرحله   ای، آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزیابی و جمع  بندی 
ترم اول به  منظور آشنایی بیش تر داوطلبان با پرسش  های چهار گزینه  ای مباحث ترم اول 

برگزار می  شود که انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول، داوطلبان در این 
آزمون با آمادگی کامل، دانسته  های درسی خود را ارزیابی نمایند. پس از برگزاری ۶ نوبت 
آزمون هاي آزمایشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال ۹7، 4 نوبت آزمون  های آزمایشي جامع 
تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹7 با هدف رساندن داوطلبان به حداکثر آمادگی 
براي حضور در آزمون سراسری ۱۳۹7 برگزار مي شود. پس از برگزاري هر یک از آزمون هاي 
تابستانه، مرحله اي و همچنین آزمون هاي جامع، کارنامه اي با اطالعات بسیار مفید و ارزنده در 
اختیار داوطلبان قرار مي گیرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه  ها از میزان 
آمادگي خود براي شرکت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا 
قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهایت آزمون سراسري اقدام نمایند. کارنامه داوطلبان 
در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به 

نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  شود.
توضیح این نکته ضروري است که با توجه به تعداد کثیر شرکت کنندگان در آزمون هاي سنجِش 
پیش، رتبه هاي اکتسابي داوطلبان معیار معتبري براي داوطلبان خواهد بود تا موقعیت علمي خود 

را نسبت به رقباي خود در یک جامعه آماري وسیع مورد ارزیابي قرار دهند.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پيش:

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجِش پیش، برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، 
از روز سه  شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می  گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت 

اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می  نمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش در عصر روز برگزاری هرآزمون 
از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانیwww.sanjeshserv.ir  منتشر می  گردد. ضمناً 
به اطالع دانش   آموزان می  رساند که محاسبه نمره کل آزمون  های آزمایشی، براساس آخرین 
مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط با آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ 
عمل خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی همانند آزمون سراسری و 
براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با 

توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می  شود.
شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش همچون سنوات گذشته برای متقاضیان بیش از 
یک نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است که این امکان را میسر می  نماید تا در صورت 
افزایش تعداد مراحل از تخفيف بیشتری بهره  مند گردند و در این جهت برای سال ۹۶-۹7 شیوه 
اعمال تخفيف شهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان 
عزیز به کار گرفته است تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت  نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه 

مراحل، امکان پرداخت شهریه کمتری برای ثبت  نام فراهم شود.
جدول شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش: 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

آزمون هاي آزمايشي سنجِش پيش ويژه دانش آموزان 
پيش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه  های ثبت  نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم گردیده 
است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون  های سنجِش پیش را به تعداد مورد نیاز 
و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمایند؛ به  عنوان مثال، داوطلب می  تواند متقاضی ۳ نوبت آزمون 

مرحله  ای و ۳ نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است که 
هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر 
می نماید، لذا توصيه می  شود داوطلبان عزیز در کليۀ آزمون  های مرحله  ای و جامع 

به طور یکجا ثبت نام نمایند.
شایان ذکر است که داوطلبان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد مراحل 
و نوبت  های بیشتری از آزمون  ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 
مطلوب  که  است  بدیهی  شوند.  بهره  مند  نیز  باالتری  تخفیف  از  پیش،  سنجِش  آزمایشی 
  ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت  نام یکجا در ۸ نوبت آزمون  
)4 مرحله  ای + 4 جامع( است که در این صورت با احتساب تخفيف ویژه 280/000 ریالی، 

متوسط شهریه هر آزمون 240/000 ریال و مجموعاً ۱/920/000 ریال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند که در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 

داوطلب، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه را با احتساب تخفیف محاسبه می  نماید.
الزم به  ذكر است كه جدول تکميلی مربوط به هزينه  های ثبت نام، برای داوطلبانی كه 
مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش به  صورت تلفيقی هستند، در سايت 

اينترنتی ثبت  نام آزمون  ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش پیش 
به  مراجعه  و  بانکی عضو شبکه شتاب  از کارت های  استفاده  با  در سراسرکشور مي توانند 
 سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:

 www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة ثبت  نام نهايی 
داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت شماره پرونده 
و شماره رمز(، به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را نهايی و شماره پرونده 

و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.

صورت  در  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  دقيق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
 داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت  نام، می توانند با خط ویژه
تماس:  ساعــات  نمـایند.  حاصل  تماس  داوطلــب(  )صدای   021-42966 

صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت ثبت  نام 
به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل ثبت  نام 
مدارس همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند در ساعات: صبح۸:۳۰  الی ۱2:۳۰و عصر 

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰  با شماره تلفن هاي: ۸۸۸447۹۱ الی ۸۸۸447۹۳ تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

۱- ثبت نام کلیه نوبت  ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون هاي جامع نیز در این مرحله انجام 
مي شود و توصیه می شود که براي برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه پرداختی، ثبت  نام 

در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- وجه پرداخت شده بابت ثبت  نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا داوطلبان در این 

خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوري: ثبت نام براي کلیه داوطلبان سراسري کشور از طریق سایت اینترنتي به 
نشاني: www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزي شرکت به نشاني: تهران، 
پل کریم خان زند، خیابان میرزاي شیرازي، خیابان شهید نژاد کي، روبروي کالنتري 
سنایي، پالك ۳0، تلفن: 883214۵۵ نیز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري 

است. 
راهنمای نحوه ثبت  نام  اينترنتی آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش

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

کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت  نام آزمون های آزمایشی 

سنجشـ  ثبت  نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱۶ رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

پیرو اطالعیه مورخ ۹۶/۰۸/27 و همچنین انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در پایگاه 
اطالع رساني این سازمان، اصالحاتي مربوط به برخي از رشته هاي امتحاني که بعد از انتشار 
دفترچه راهنماي مذکور به این سازمان واصل گردیده است، به شرح ذیل اعالم مي گردد.

لذا کلیه متقاضیان مي توانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي 
ثبت نام و اصالحات این اطالعیه، با فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به پایگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور به نشاني:  www.sanjesh.org  مراجعه 

و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني که قبالً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند با توجه 
مندرجات این اطالعیه و در صورت تمایل، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمایند.
اصالحيات جداول رشته هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنما

يف
كدرشته رد

امتحاني
عنوان

مورد و يا موارد اصالحيرشته امتحاني

فلسفه۱2136

جدول رشته هاي مرتبط: تمامی رشته های فلسفه و رشته ها با گرايش 
فلسفه )تمامي رشته ها و گرايش ها(، الهيات و معارف اسالمی )تمامی 
گرايش ها(،  )تمامی  فيزيک  گرايش ها(،  )تمامی  رياضی  گرايش ها(، 
آمـار)تمامی گرايش ها(، تاريخ علم دوره اسالمی، فلسفه هنر، فلسفه 

و كالم اسالمي،الهيات و معارف اسالمي، سطح سه حوزه، 

فلسفه منطق22137
جدول رشته هاي مرتبط: فلسفه )تمامي رشته ها و گرايش ها(، الهيات 
و معارف اسالمی )تمامی گرايش ها(، رياضی )تمامی گرايش ها(، فيزيک 

)تمامی گرايش ها(، آمـار)تمامی گرايش ها(، تاريخ علم دوره اسالمی

فلسفه علم۳2138
جدول رشته هاي مرتبط: فلسفه )تمامي رشته ها و گرايش ها(، الهيات 
و معارف اسالمی )تمامی گرايش ها(، رياضی )تمامی گرايش ها(، فيزيک 
)تمامی گرايش ها(، آمـار)تمامی گرايش ها(، تاريخ علم دوره اسالمی، 

فلسفه علوم اجتماعي، جامعه شناسي،

روان421۵0
 شناسي

علوم تربيتی )تمامي رشته ها و گرايش ها(،  جدول رشته هاي مرتبط: 
روان شناسی )تمامي رشته ها و گرايش ها(، بهداشت و درمان )پزشكي 

عمومي(، توان بخشي )علوم پزشكي(، مشاوره )تمامي گرايش ها(

حقوق521۵4
 عمومي

مندرج  كارشناسي ارشد  مدرك  بر  عالوه  مرتبط:  رشته هاي  جدول 
و  كارشناسي حقوق  داراي مدرك  كه  داوطلباني  راهنما،  دفترچه  در 
گرايش هاي مرتبط هستند، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد 

غيرمرتبط نيز مي توانند در اين رشته امتحاني شركت نمايند.

حقوق جزا و ۶21۵۵
جرم شناسي

مندرج  كارشناسي ارشد  مدرك  بر  عالوه  مرتبط:  رشته هاي  جدول 
و  كارشناسي حقوق  داراي مدرك  كه  داوطلباني  راهنما،  دفترچه  در 
گرايش هاي مرتبط هستند، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد 

غيرمرتبط نيز مي توانند در اين رشته امتحاني شركت نمايند.

حقوق بين الملل 721۵6
عمومي

مندرج  كارشناسي ارشد  مدرك  بر  عالوه  مرتبط:  رشته هاي  جدول 
و  كارشناسي حقوق  داراي مدرك  كه  داوطلباني  راهنما،  دفترچه  در 
گرايش هاي مرتبط هستند، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد 

غيرمرتبط نيز مي توانند در اين رشته امتحاني شركت نمايند.

حقوق ۸21۵7
خصوصي

مندرج  كارشناسي ارشد  مدرك  بر  عالوه  مرتبط:  رشته هاي  جدول 
و  كارشناسي حقوق  داراي مدرك  كه  داوطلباني  راهنما،  دفترچه  در 
گرايش هاي مرتبط هستند، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد 

غيرمرتبط نيز مي توانند در اين رشته امتحاني شركت نمايند.

حقوق نفت ۹21۵8
و گاز

مندرج  كارشناسي ارشد  مدرك  بر  عالوه  مرتبط:  رشته هاي  جدول 
و  كارشناسي حقوق  داراي مدرك  كه  داوطلباني  راهنما،  دفترچه  در 
گرايش هاي مرتبط هستند، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد 

غيرمرتبط نيز مي توانند در اين رشته امتحاني شركت نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 برخي از اصالحات در جداول رشته هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام در آزمون ورودي دوره دكتري  نيمه متمركز )Ph.D( سال 1397
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نزدیک به دو ماه از شروع سال تحصیلی می گذرد؛ اما 
با این حال، برای تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون 
و  است  آغاز شده  تابستان  از  تحصیلی  سراسری، سال 
بعد از امتحانات نهایی سال سوم متوسطه، مطالعه جدی 

و مستمر خود را آغاز کرده اند. 
در طی این یک سال، داوطلبان درگیر فشارهای متعدد 
روحی و جسمی می شوند، و البته چون در حال حاضر 
تقریباً همة داوطلبان می توانند وارد دانشگاه شوند، این 
و  امید  داوطلبانی می شود که  بیشتر شامل حال  فشار 
هدفشان، پذیرش در یک رشته محل ایده آل است که 
به دنبال پذیرفته شدن در آن هستند؛ زیرا باید در یک 

مسابقة علمی جدی و نفس گیر شرکت کنند. 
فشار  که  است  آن  از  حاکی  جدید،  علمی  یافته های 
جریان  به  استرس زا  هورمون های  ورود  سبب  روانی، 
خون می گردد و قدرت دفاعی بدن را ضعیف می سازد 
و  عفونت هایی همچون سرماخوردگی  برابر  را در  آن  و 
روحِی  فشار  همچنین  می کند.  آسیب پذیرتر  آنفوالنزا 
انسداد  به  حتی  و  می رساند  آسیب  قلب  به  مداوم 

شریان ها منتهی می گردد. 
تنش  فرونشاندن  برای  راهکارهایی  خوشبختانه،  اما 
دانشگاه  فیزیولوژیست  لوسکین،  فردریک  دارد.  وجود 
را  زندگی خود  که  نیست  »نیازی  می گوید:  استنفورد، 
مردم  از  بسیاری  کنید.  متحول  استرس  کاهش  برای 
می گویند فرصت ندارند تا کارهای خود را متوقف کنند 
اما کارهایی وجود دارند  بپردازند،  به درمان استرس  و 
که می توانید در هر محلی انجام دهید و بیش از چند 
دقیقه از وقتتان را نمی گیرند و می توانند از آسیب های 
ناشی از استرس، قبل از آنکه از کنترل شما خارج شود، 
به  یادگیرِی  با  که  است  این  واقعیت  کنند.  جلوگیری 
درگیری  احساس  شما  واقع  در  آرامش،  آوردن  دست 

کمتری می کنید.« 
در طول این هفته، روزانه یک روش از تکنیک هایی را که 

در زیر  پیشنهاد می کنیم، امتحان کنید. شاید بعضی از 
آنچه مهم است  اثر کنند.  از روش های دیگر  بهتر  آنها 
این است که دو یا سه روش مؤثر را در مورد خودتان  به 

هنگام افزایش استرس، دنبال کنید.

کاری انجام ندهيد 
حداقل یک بار در روز، پنج یا ده دقیقه آرام بنشینید و 
کاری انجام ندهید، و روي صداهای اطراف، احساستان 
و هرگونه کششی در گردن، شانه ها، بازوها، سینه و ... 

تمرکز کنید.
استرس  مدیریت  مرکز  مدیر  و  مؤسس  گیوث،  رابین 
کارها  مشکل ترین  از  یکی  کار،  »این  می گوید:  مارین، 
کرده ایم  عادت  شدیداً  که  چرا  است؛  مردم  اکثر  برای 
راجع به ارزش کارهایی که انجام می دهیم، فکر کنیم. 

انجام ندادن هیچ کاری یک جنگ واقعی است.«
نشستن، به تنهایی ضربان قلب را کاهش می دهد و فشار 
خون را پایین می آورد؛ یعنی با دو مورد از آشکارترین 
مقابله می کند. همچنین دیدگاه شما  استرس  تأثیرات 
را  موقعیت ها  بر  کنترل  احساس  و  می کند  عوض  را 
افزایش می دهد. جیمز کارمودی، فیزیولوژیست و مدیر 
ماساچوست،  دانشگاه  در  ذهن  تکامل  مرکز  تحقیقات 
موقعیت های  که  می دهد  نشان  »مطالعات  می گوید: 
را  آنها  نمی توانیم  که  هستند  مواردی  استرس زا  بسیار 
کنترل کنیم. ما نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم؛ آینده 
را هم نمی توانیم پیش بینی کنیم. تنها چیزی که هر 
کدام از ما قادر به کنترل آن هستیم زمان حال است.« 
او ادامه می دهد: »هنگامی که مردم در برنامه ارائه شده 
احساس  می کنند،  امتحان  را  روش  این  ما،  سوي  از 
را  استرس  و  می آورند  دست  به  دوباره  را  خود  کنترل 

کاهش می دهند.«

بخندید 
باشید.  داشته  دست  در  خنده  برای  موضوعی  همیشه 
این موضوع می تواند حتی  فکر کردن به سریال کمدی 

مورد عالقه تان باشد. 

روش های  مؤثرترین  از  »یکی  می گوید:  پژوهشگر  یک 
یعنی  می افتد؛  اتفاق  هنگام  شب  استرس،  کاهش 
عالقه تان  مورد  سریال  تماشای  مشغول  که  هنگامی 
تحقیقات  هستید.«  طوالنی  روز  یک  گذراندن  از  پس 
و  کورتیزول  سطوح  خوب،  خنده  که  می دهد  نشان 
و  می دهد  کاهش  را  استرس  هورمون های  اپی نفرین 
آن،  بر  عالوه  می بخشد؛  بهبود  را  بدن  دفاعی  سیستم 
مدت  به  خوب،  و  دل  ته  از  خنده  یک  مفید   تأثیرات 
ماندن  انتظار خنده  باقی می ماند؛ حتی در  24 ساعت 
نیز، به انسان آرامش می دهد. نتایج یک آزمایش نشان 
یک  در  که  داوطلبان  به  موضوع  این  گفتن  که  داد 
آزمایش، فیلم ویدئویی خنده داری را تماشا خواهندکرد، 
خوش خلقی بیشتری در آنها ایجاد کرد و فوراً سطوح 

استرس آنها را کاهش داد.

مثبت بيندیشيد
است  عالقه تان  مورد  عمیقاً  که  چیزی  یا  شخص   به 
)در هر مکان( از5 ثانیه تا 5 دقیقه فکر کنید. همچنین 
منظرهای از یک تعطیالت آرام را تصور کنید یا عبارتی 
را که باعث ایجاد احساس مثبتی نسبت به خود و جهان 

اطرافتان می شود، در ذهنتان مرور کنید.
شاد فکر کردن و داشتن افکار آرامش بخش، می تواند با 
تغییرات فیزیولوژیک، که هنگام به وجود آمدن استرس 

اتفاق می افتد، مقابله کند. 
لوسکین در کتاب »بخشیدن برای همیشه«، می گوید: 
از  می کنیم،  تجربه  که  استرس هایی  از  »بسیاری 
)دشمنی ها،  هستند  اطرافمان  در  که  منفی  احساسات 
ناشی  روحی(  ضربه های  و  عصبانیت ها  حسودی ها، 
می شوند.« او ادامه می دهد: »در مورد شخصی که نسبت 
به او عصبانی هستید، بیندیشید؛ رئیسی که احمق است 
یا دوستی که احساسات شما را جریحه دار کرده است. 
این عمل می تواند هورمون های عصبی زیان آوری را در 
اندیشیدن  مقابل،  در  و  اندازد،  به جریان  بدن  سیستم 
به اشخاص یا چیزهایی که به آنها عشق می ورزید، آثار 

عکس را به دنبال دارد.«

قدم بزنيد
از پشت میز، صندلی )در هر موقعیتی که هستید( بلند 

فشار روانے را  در 10 دقیقه کاهش دهید
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شوید و ۱۰ دقیقه راه بروید. بسیاری از مردم این حس 
درونی را دارند که پیاده روی به آرامششان کمک می کند. 
در تحقیقاتی که در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد 
در سال 2۰۰2 انجام گرفته است، محققان، اشخاصی را 
که از بستگان بیمار خود نگهداری می کردند، مورد توجه 
قرار دادند )این موقعیت به گونه ای است که هرکدام از 
ما نیز در این شرایط با استرس مواجه می شویم(. در این 
افرادی که چهار  داد  نشان  دانشمندان  تحقیقات  مورد، 
بار در هفته پیاده روی می کنند، استرس کمتری دارند 
و راحت تر می خوابند. همچنین آزمایش ها نشان داد که 
فشار خون این افراد در هنگام استرس ثابت باقی می ماند.

آیا نیم ساعت وقت اضافی ندارید؟ تقالی بیش از حد نکنید. 
پنج تا ده دقیقه پیاده َروی می تواند در مواقع بروز استرس 
استنفورد،  دانشگاه  فیزیولوژیست  لوسکین،  باشد.  مفید 
می گوید: »تحقیقات ما نشان می دهد بهترین روش این 
است که چند دقیقه یا حتی برای چند لحظه که میزان 

استرس در حال افزایش است، آرامش پیدا کنیم.«

نفس عميق بکشيد
و در حدود  را آهسته تر کنید  تنفس خود  پنج دقیقه، 
شش بار در دقیقه نفس بکشید؛ به عبارت دیگر، مدت 
پنج ثانیه عمل دم و  پنج ثانیه عمل بازدم انجام دهید.

داشته  سطحی  و  تند  تنفس  که  داریم  تمایل  عموماً 
باشیم؛ بخصوص هنگامی که احساس فشار می کنیم؛ اما 
چند نفس عمیق، شما را مجبور می کند که شانه های 
کنید.  شل  را  سفت  ماهیچه های  و  بکشید  را   خود 
بر اساس یک تحقیق بین المللی در سال 2۰۰۱، تنفس 
دارد.  نیز  دیگری  بینی  پیش  قابل  غیر  مزایای  آرام 
یا  یوگا می کنند  محققان دریافته اند هنگامی که مردم 
در حال عبادتند، تنفس آنها به یک ریتم پنج ثانیه دم 
و پنج ثانیه بازدم کاهش می یابد که با ده ثانیه نوسان 
دوره ای، که به طور طبیعی در فشار خون اتفاق می افتد، 
برابری می کند. همزمانی تنفس با این ریتم های واقعی 
احساس  فرد  تنها  نه  که  می شود  باعث  قلبی،  عروق 

در سالمت  پیشرفت  عامل  بلکه  کند،  بیشتری  آرامش 
سیستم های قلبی ـ عروقی نیز بشود.

اگر روز شما از جّر و بحث های کوچک و رنجش سرشار 
روی  سفید  نقطه  یک  می کنیم  که  پیشنهاد  است، 
ساعت مچی یا ساعت روی میزتان بگذارید و هر زمان 
که این نقطه سفید را مشاهده نمودید، دو یا سه نفس 
بسرعت  اینکه  از  ترتیب  بدین  بکشید؛   عمیق  و  بلند 

احساس آرامش می کنید، متعجب خواهید شد.

با آرامش برخيزید
درست قبل از ترک تختخواب و بالفاصله بعد از اینکه 
زنگ ساعت در صبح هنگام به صدا درآمد، پنج دقیقه 
با منقبض  برای آرام کردن بدنتان وقت صرف کنید و 
کردن انگشت های پا شروع کنید و سپس با اختیار خود، 
و سپس  پا  ماهیچه های کف  با  بعد  کنید.  را شل  آنها 
عضله های ساق پا و ران پا و باسن همین کار را انجام 
تا  ادامه دهید  را  این روش  باال  به طرف  دهید؛ سپس 
عضله های  کردن  شل  و سپس  کردن  جمع  با  باالخره 

صورت، به آن خاتمه دهید.

یک متخصص استرس می گوید: »اگر روز خود را با تنش 
تمام  که  بود  خواهد  گونه ای  به  موقعیت ها  کنید،  آغاز 
روز احساس تنش می کنید، و اگر مشکالتتان را با خود 
این مشکالت، خواب شما  به رختخواب ببرید، احتماالً 
است.  بیشتر  تنش  معنای  به  این  و  می کند،  مختل  را 
محروم  خواب  از  که  افرادی  می دهد  نشان  تحقیقات 
افزایش  آنها  در  استرس  هورمون های  میزان  می شوند، 
پیدا می کند.« او همچنین می گوید: »هر روز خود را، با 
یک یا دو دقیقه آرامش بخشیدن به خود آغاز کنید و 

به پایان برسانید.«
است  مؤثری  روش  شد،  داده  شرح  باال  در  که  روشی 
در سال  تحقیقی که  در  دارد.  نام  تدریجی  آرامش  که 
2۰۰2 در دانشگاه می سی سی پی جنوبی انجام شد، 
4۶ داوطلب که تحت تعلیم آرامش تدریجی قرار گرفته 
قلب،  ضربان  تعداد  در  را  مالحظه ای  قابل  افت  بودند 
نمودند. تجربه  بدنشان  کورتیزول  میزان  و   استرس 

قسمتی  اگر  ولی  نیست؛  آسان  همیشه  کار  این  انجام 
خوبی  احساس  آن،  بدون  شود،  روزمره تان  زندگی  از 

نخواهید داشت.

يافته های علمی جديد، حاكی از آن است كه فشار روانی، سبب ورود هورمون های استرس زا 
به جريان خون می گردد و قدرت دفاعی بدن را ضعيف می سازد و آن را در برابر عفونت هايی 
همچون سرماخوردگی و آنفوالنزا آسيب پذيرتر می كند. همچنين فشار روحِی مداوم به قلب 

آسيب می رساند و حتی به انسداد شريان ها منتهی می گردد

شاد فکر كردن و داشتن افکار آرامش بخش، می تواند با تغييرات فيزيولوژيک، كه هنگام به وجود 
آمدن استرس اتفاق می افتد، مقابله كند
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گزارشي از يازدهمين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتالي :

رسعت،  دقت، آسايش و اطالعات بيشرت 
به ياری  رسانه های ديجيتالے
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و  کوتاه ترین  که  انسان هایی  و  دود  و  بود  آتش  ابتدا 
می رساندند؛  هم  اطالع  به  دود  با  را  اخبار  ساده ترین 
سپس دوران قلم و دوات رسید و نامه هایی که گاه ماه ها 
مقصد  به  هم  گاهی  و  می ماند  راه  میان  در  سال ها  و 
تلگراف،  و  تلفن  با   صنعتی  انقالب  عصر  نمی رسید. 
فاصله ها را بسیار کوتاه مي کرد و افراد را به هم نزدیک 
نمود و امروزه در عصر دیجیتال، مفهوم خانواده جهانی 
را بیش از پیش لمس می کنیم؛ عصری که در کوتاه ترین 
کیلومترها  می توان  هزینه،  کمترین  صرف  با  و  زمان 
فاصله را حذف کرد و ارتباطی صوتی و دیداری داشت 
با  از دنیا  از آخرین اطالعات در هر گوشه  و همچنین 

خبر شد. 
یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی، 2۰ تا 2۶ آبان 
ماه، با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعاالن حوزه دیجیتال 
و شرکت های فعال، با آخرین تحوالت صورت گرفته در 
حوزه رسانه های دیجیتال، در مصلّی امام خمینی )ره( 
تهران برگزار شد. در این نمایشگاه ۱2۰ نشست و کارگاه 
تخصصی به صورت رایگان در پنج کالس برگزار گردید 
راهکارهای  کارگاه های  به  می توان  میان،  این  در  که 
مدیریت رسانه در خانواده، تبلیغات ویروسی در فضای 
مجازی، فناوری رسانه و سالمت، رسانه های دیجیتال و 
آموزش  خارجی،  زبان های  فراگیری  نوین  تکنیک های 
آن الین؛ فرصت ها و تهدیدها، امنیت خانواده در فضای 
اشاره کرد.  ایرانی  بازی های  و ساخت  مجازی، طراحی 
نمایشگاه  یازدهمین  برگزاری  زمان  طول  در  همچنین 
بین المللی، اخبار نمایشگاه از طریق استودیو و تلویزیون 

نمایشگاهی منعکس می گردید.
 

نرم افزارهای مختلف برای نيازها و سالیق متفاوت 
گوناگون،  نیازهای  و  مختلف  سلیقه های  برای  اینجا 
نرم افزار  از  دارد؛  وجود  متفاوتی  و  متنوع  نرم افزارهای 
آموزش خط بریل، که برای والدین کودکان نابینا بسیار 
و  حمل  سامانه  تا  گرفته  است،  استفاده  قابل  و  مفید 
نقل مجازی که در شهرهای پر ترافیک امروز، گزینه ای 
مناسب برای سرعت در ارسال و کاهش هزینه و زمان 

تلف شده است.
از بیــش  با  اطالعــاتی  سامــانه  ارائه  به  غرفــه   یک 

24۰ هزار مقاله در حوزه های سالمت، فنی و مهندسی، 
و  معماری  کشاورزی،  هنر،  پایه،  علوم  انسانی،  علوم 
می دهد  ارائه  را  نرم افزاری  دیگر،  غرفه  و  ... می پردازد 

که بدون اینکه حجم اینترنت کاربر مصرف شود، امکان 
تماشای فیلم و سریال، گوش دادن به موسیقی دلخواه 

و بازی آن الین را براي وي فراهم مي آورد.
یک غرفه، نرم افزار قصه گویی کودکان را ارائه می دهد 
 و غرفه دیگر، سامانه مشاوره آن الین را معرفی می کند.

جالب  غرفه های  از  یکی  نیز  آن الین  آزمایش  غرفه 
قند،  رایگان  تست  مانند  خدماتی  که  است  نمایشگاه 

چربی و فشار خون و تراکم استخوان را ارائه می دهد. 
به  توجه  »با  می گوید:  فعالیتشان  دربارة  غرفه  مسؤول 
مردم  آن الین«،  »آزمایش  سوي  از  ویژه  خدمات  ارائه 
انجام  برای  آزمایشگاه ها  در  حضور  به  احتیاجی  دیگر 
نمونه گیری و آزمایش ندارند و می توانند ساعت، مکان 
و روز آزمایش را مشخص نمایند تا همکاران متخصص 
»آزمایش آن الین« در محل حاضر شوند و نمونه گیری را 
انجام دهند. همچنین برای نتیجة آزمایش نیز می توانند 
بدین  و  کنند  مراجعه  آن الین«  »آزمایش  سامانة  به 
زیرا  کنند؛  هزینة خود صرفه جویی  و  وقت  در  وسیله 
»آزمایش آن الین«، هزینه ای اضافی بابت این خدمات، 

دریافت نمی کند.«
وی همچنین می گوید: »ما تاکنون با ۱۰۰ آزمایشگاه در 
شهر تهران گفت و گو نموده و قرارداد بسته ایم. همچنین 
در استان های مازندران و گیالن و شهرستان هاي دماوند، 
قراردادهای همکاری منعقد نموده ایم؛  اهواز،  شهریار و 
در ضمن تا انتهای سال ۹۶ کل کشور را تحت پوشش 

این خدمات قرار می دهیم.«
یکی از غرفه ها نیز به معرفی تازه ترین دستاورد فناوری 
 اطالعات و ارتباطات، یعنی اینترنت اشیا، پرداخته است.
مسؤول این غرفه می گوید: »اینترنت اشیا را قرار است 
جنگل ها  )این  هیرکانی  جنگل های  سازی  هوشمند  با 
ارزشمندترین  از  یکی  سال،  میلیون   4۰ قدمت  با 
عنوان  به  آنها  از  و  به شمار می آیند  جنگل های جهان 
ظهور  منصه  به  ایران  در  می شود(  یاد  طبیعی  موزه 
برسانیم؛ زیرا اجرای  این پروژه کمک خواهد کرد که 
جنگل های هیرکانی، از مهاجمان مصون بمانند، و اگر 
خطری متوجه آنها شد بتوانیم بموقع عکس العمل نشان 

دهیم.«
وی در توضیح اینترنت اشیا می گوید : »اینترنت اشیا، 
به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از چیزها شامل اشیا 

و وسایل محیط پیرامونمان که به شبکه اینترنت متصل 
مي شوند تا بتوان آنها را از سوي اپلیکیشن های موجود 
و مدیریت کرد.  تبلت کنترل  و  تلفن های هوشمند  در 
اینترنت اشیا، به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه ها 
با شبکه ای است که از طریق آن می توانند با یکدیگر و با 
کاربرانشان تعامل کنند. این مفهوم می تواند به سادگی 

ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون باشد.«
برای  تخفیف  بن  درصد   4۰ نمایشگاه  از  دوره  این  در 
و  گرفته شده  بود  نظر  در  نمایشگاه  خرید محصوالت 
اینفوگرافی در حوزه  از ۱۰ عنوان محتوا، کتاب،  بیش 

سواد رسانه ای به چشم می خورد. 

حضور پر رنگ نوجوانان در نمایشگاه
بدون شک، یکی از مهم ترین و عالقه مندترین مخاطبان 
نمایشگاه  در  هستند.  نوجوانان  دیجیتالی،  رسانه های 
نوجوانان،  حضور  شاهد  نیز  دیجیتالی  رسانه های 
بخصوص در کنار غرفه هایی بودیم که عینک های واقعیت 
بازدیدکنندگان  و  بودند  درآورده  نمایش  به  را  مجازی 

می توانستند دقایقی از این ابزار بهره ببرند.
یازدهمین  غرفه های شلوغ  دیگر  از  رایانه ای،  بازی های 
نمایشگاه رسانه های دیجیتالي بود که اکثر نوجوانان به 
محل  در  بازی  تا ضمن  می کردند  مراجعه  غرفه ها  این 
غرفه، اگر امکان داشت، تازه ترین بازی را در گوشی های 
آن  با  فرصت  سر  تا  کنند  بارگذاری  خود  همراه  تلفن 

بازی نمایند. 
غرفه های ارائه دهنده مطالب درسی به صورت آن الین 
نیز مورد توجه دانش آموزانی بود که به دنبال استفاده از 

مطالب درسی ارائه شده در این غرفه ها بودند. 
البته در بخشی از این نمایشگاه، شاهد ارائة کتاب های 
کاغذی با موضوعات کمک آموزشی)بویژه کتاب تست(، 
داستان و کودکان بودیم که چندان با هدف نمایشگاه، 

که ارائه رسانه های دیجیتالي بود، همخوانی نداشت.
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