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 اختصاص سهميه به داوطلبان 
مناطق زلزله زده كشور در 
آزمون سراسري سال 1397

بدين وسيله به اطالع مي رساند بر اساس آيين نامه اجرايي 
 1392/8/28 مورخ   739 جلسه  مصوب  واحده  ماده 
و  آالم  کاهش  منظور  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي 
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مناطق زلزله زده کشور، در آزمون سراسري سال 1397 
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آيين نامه اجرايي مزبور، مكاتبات الزم با وزارت محترم 
کشور در خصوص مشخص نمودن شهرها و بخش هايي 
که زلزله هاي سال جاري منجر به خسارت هاي جاني و 

مالي در آنها شده، به عمل آمده است. 
از  ديده  آسيب  شهرهاي  و  بخش ها  نام  ارسال  از  پس 
ظرفيت  شدن  مشخص  و  کشور  محترم  وزارت  طرف 
تخصيصي  ظرفيت های  محل ها،  رشته  و  دانشگاه ها 
طريق  از  و  شده  تعيين  زلزله زده  مناطق  داوطلبان  به 
 )2 شماره  )دفترچه  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
آزمون سراسري در مرداد ماه سال 1397 اطالع رساني 
خواهد شد.      روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
ياري رساندن به ستمديده و امر به معروف و 

نهي از منكر، جهاد در راه خداست.

از گريختن نعمت ها بترسيد که هر گريخته اي 
باز نخواهد گرديد.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
را  آ نها  آثار  مردم  اگر  که  است  چيز  سه 
خير  به  بودن  حريص  جهت  به  مي دانستند، 
به قرعه متوسل  و برکتي که در  آنها هست، 
مي شدند: اذان نماز، شتاب در نماز جماعت، و 

همراه با شما تا آزمون سراسري )1(نماز در صف اول.

آزمون  برگزاري  زمان  تا  و  است  ماه  دي   18 امروز 
سراسري 1397، که در روزهاي 7 و 8 تير ماه سال آينده 
برگزار مي شود، حداقل 171 روز )کمي بيش از پنج ماه 
و نيم( براي مطالعه يا بازنگري منابع آزمون سراسري از 
سوي داوطلبان اين آزمون مهم، فرصت باقي است. به 
همين خاطر، از اين پس سعي داريم در فواصل زماني 
کوتاه تري، با شما تا زمان برگزاري آزمون سراسري، با 
يادکرد نكاتي در اين زمينه، همراه باشيم؛ از همين رو، 
مناسب ديديم که به عنوان گام اول، مفاد اين ستون را در 
اين شماره، به يادآوري مواردي که اهميت دادن به آنها 
از سوي داوطلبان آزمون سراسري الزامي به نظر مي رسد، 

اختصاص مي دهيم:
1ـ تاکنون حدوداً چهار ماه از آغاز سال تحصيلي گذشته 
است و اندك اندك به ميانه آن نزديك مي شويم. حال، 
صرف نظر از آنكه اين چهار ماه را چگونه و با چه کيفيتي 
گذرانده و تا چه اندازه به دروس خود براي آمادگي در 
آزمون سراسري پيِش رو پرداخته ايم، بايد به اين موضوع 
بينديشيم که چگونه از زمان باقي مانده استفاده مطلوب 
بكنيم؛ بنابراين، افسوس گذشته را خوردن جز پشيماني 
حاصلي ندارد؛ مهم اين است که چگونه با يك بازنگري 
در برنامه درسي و تحصيلي خود، از اين زمان باقي مانده 

تا آزمون سراسري، بهترين بهره را بگيريم.
2ـ در اين هنگام، اگر يك بار تاکنون به صورت عميق، 
تمام دروس امتحاني را خوانده ايم، بايد مرور دوباره آنها 
را در رأس برنامه مطالعاتي خود قرار دهيم. انجام اين 
کار فوايد بسياري با خود در بر خواهد داشت، و اولين و 
مهم ترين فايده آن اين است که با مرور مجدد درس ها، 
در خواهيم يافت که در فراگيري کدام موارد يا در کدام 
دروس، ضعف يا قوت داريم. به اين ترتيب، سعي خود را 
بر رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت خويش معطوف 
با  خواهيم کرد تا در جلسه آزمون سراسري سال 97 

بهترين شرايط روحي و رواني حاضر شويم.

بار به تست زني تمام  اين مرحله مي توان يك  3ـ در 
دروس امتحاني آزمون سراسري آن گروه آزمايشي که 
در آن شرکت خواهيم کرد، پرداخت. به همين منظور، 
الزم است که يا در آزمون هاي آزمايشي نهادهاي کمك 
آموزشي معتبر شرکت کنيم، و يا آنكه خودمان با فراهم 
آوردن و جمع آوري تست هاي استاندارد در تمام دروس 
آزمون  جلسه  مشابه  شرايط  ايجاد  با  همراه  امتحاني، 
سراسري در منزل و در همان زمان مقرر، که به منظور 
پاسخگويي براي هر سؤال از سوي سازمان سنجش در 
آزمون سراسري در نظر گرفته مي شود، اقدام به تست زني 
کسب  براي  سودمندي  تمرين  کار،  اين  انجام  نماييم. 
تجربه مشابه حضور در جلسه اين آزمون مهم خواهد بود.

از  بايد  ايام،  4ـ استفاده بهينه از ساعات مفيد در اين 
مهم ترين اموري باشد که به عنوان داوطلب جدي آزمون 
سراسري، بدان مي پردازيم. تفريح، بازي، شادي، گذراندن 
انجام هر کار ديگري که ما را  اوقات فراغت و خالصه 
سر حال و خوشحال نمايد و از افسردگي و ماللت خاطر 
دور کند، در اين فرصت باقي مانده هيچ منعي ندارد؛ به 
شرط آنكه از حد مجاز و معقول آن تجاوز نكند؛ همچنان 
که پناه بردن به فكر و خيال و اينكه به فرض کسب رتبه 
مناسب در آزمون سراسري، در چه رشته هايي مي توانم 
پذيرفته شوم و آ ينده شغلي آن رشته ها چطور و چگونه 
است، از آفات جدي و مهم اين دوره از زندگي کنكوري 
شماست. انديشيدن به اين سؤاالت در زمان خود و بدون 
وسواس و هيجان، بسيار مطلوب است؛ اما نه در اين زمان 
که هر فكري از اين دست، مي تواند ذهن و خاطر شما 
را از انسجام کافي براي يادگيري عميق منابع و دروس 

آزمون خود، باز دارد.
در فرصت هاي آينده، باز هم در اين باره با شما به تفصيل 

سخن خواهيم گفت؛ با ما همراه باشيد.
موفق باشيد

1- درس فقـــه: کتـــاب آشـــنايی بـــا فقـــه، نوشـــتة 
مليحـــه حاجيـــان، انتشـــارات مدرســـه.

2- درس اصـــول عقايـــد: کتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل 
ـــل اول  ـــامل فص ـــد: 2009، ش ـــدر( ک ـــا و ق ـــی و قض اله
)همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه 

اســـالمی« صفحـــه 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان 
ــا«  ــبختی هـ ــادر خوشـ ــا مصائـــب، مـ ــام کل تـ  »نظـ

)از صفحه 65 تا 72(.           

  روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقاید« رشته علوم و 

معارف اسالمی  دورة پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397
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رشته های سی و سومين جشنواره ملی قرآن و 
عترت دانشگاهيان تعيين شد

ملی  دوره جشنواره  و سومين  رشته های سی  سرفصل 
قرآن و عترت دانشجويان در بخش های معارفی، آوايی، 
پژوهشی، فناوری، هنری و ادبی به دانشگاه های سراسر 

کشور ابالغ شد. 
هماهنگی  شورای  دبيرخانه  سوی  از  سرفصل ها  اين 
فعاليت های قرآن و عترت دانشگاه ها به همه دانشگاه های 

کشور براي اجرا ابالغ شده است.
الزم به يادآوري است که سی و سومين دوره جشنواره ملی 
قرآن و عترت دانشگاهيان سراسر کشور به ميزبانی وزارت 

علوم، تحقيقات و فناوری برگزار خواهد شد.
اجرای آزمايشی رشته های بخش پژوهشی »رشته ايده ها و 
خالقيت های قرآنی) توليدات قرآنی(« و بخش آوايی »ترجمه 

خوانی قرآن« در مرحله درون دستگاهی توصيه می شود.
متقاضيان می توانند برای آگاهی از سرفصل رشته ها درسی 
و سومين دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان، 
به دبيرخانه شورای هماهنگی فعاليت های قرآن و عترت 

دانشگاه ها مراجعه کنند.

مدارک جدید مورد پذیرش در آزمون 
كارشناسي ارشد پزشكی اعالم شد

کارشناسی ارشد  آزمون  اصالحات  جدیدترین 
غيرعامل  »پدافند  رشته  و  منتشر  پزشكی  گروه 
در نظام سالمت« به مدارک مورد پذیرش در این 

آزمون اضافه شد. 
تغييرات آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی 

سال 97 اعالم شد.
بر اساس اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پايه پزشكی، 
بهداشت و تخصصی، رشته کارشناسی پدافند غيرعامل 
در نظام سالمت به مدارك مورد پذيرش رشته امتحانی 

مهندسی بهداشت محيط )کد رديف: 45( اضافه شد.
امتحانی علوم تغذيه )کد رديف: 71(، مدارك  در رشته 
عمومی  )جانوری،  زيست شناسی  رشته  پذيرش  مورد 
جانوری؛  زيست شناسی  عبارت  به  مولكولی(  سلولی  و 
مولكولی  سلولی  زيست شناسی  عمومی؛  زيست شناسی 

)گرايش های ژنتيك و بيوشيمی( تغيير يافته است.

اقتصاد  سالمت،  فناوری  ارزيابی  رشته  سه  منابع  ضمناً 
بهداشت و مديريت خدمات بهداشتی درمانی تغيير يافته 

است.
در رشته امتحانی تكنولوژی گردش خون، همانند سال های 
گذشته، داشتن حداقل دو سال سابقه کار بالينی با مدرك 

کارشناسی الزامی است.
سالمت  فناوری  ارزيابی  به  مربوط  دروس  همچنين 
بهداشتی  خدمات  مديريت  بهداشت،  اقتصاد   ،)HTA(
نيز تغيير کرده و در  آنها  با منابع آزمون  درمانی همراه 

سايت مرکز سنجش آموزش پزشكی درج شده است.

از 24 بهمن ماه آغاز مي شود:
ثبت نام آزمون دكتری تخصصی پزشكی 

 
ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 
سال ۹۷ گروه پزشكی از 24 بهمن آغاز می شود 
و داوطلبان تا چهارم اسفند فرصت دارند در این 

آزمون ثبت نام کنند. 
ثبت نام آزمون و ارسال مدارك )به صورت اينترنتی( آزمون 
دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال 97 گروه علوم 
پزشكی از 24 بهمن آغاز می شود و تا 4 اسفند 96 ادامه دارد.

الزم به يادآوري است که آزمون دکتری تخصصی و دکتری 
پژوهشی سال 97 گروه پزشكی در روزهای پنجشنبه و 

جمعه 20 و 21 ارديبهشت ماه سال 97 برگزار می شود.
با توجه  اعالم مرکز سنجش آموزش پزشكی،  بر اساس 
به برگزاری آزمون در دو روز، شرايطی فراهم شده است 
که داوطلبان می توانند )با توجه به مدرك تحصيلی مقطع 
قبل( حداکثر در دو مجموعه رشته که در دو روز متفاوت 

برگزار می شود، ثبت نام کنند.
الزم به يادآوري است که رشته های امتحانی هر دو روز، 

بعداً اعالم خواهد شد.
پژوهشـی دکتـری  متقاضيـان  کـه  اسـت   گفتنـي 
)Ph.D by Research( گـروه علـوم پزشـكی توجـه 
داشـته باشند که داشـتن نمره زبان معتبر )نمره مشروط 
قابـل قبول نيسـت( و حداقـل دو مقاله تحقيقی منتشـر 
شـده در مجـالت علمی- پژوهشـی نمايه شـده در نمايه 
نامه هـای Web of Science يـا PubMed بـه عنوان 

نويسـنده اول يا مسـؤول، الزامی اسـت.
نداشتن  صورت  در  متقاضيان،  از  گروه  اين  برای  ضمناً 
مدارك الزم، کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد 

شد.

از سوي مرکز سنجش پزشكی:
دروس امتحانی گرایش های روان شناسی در 

آزمون دكتری پزشكی اعالم شد

ورودی  آزمون  داوطلبان  برای  امتحانی  دروس 
علوم  گروه   )Ph.D( تخصصی  دکتری  مقطع 
بالينی،  روان شناسی  رشته های  در  پزشكی 
اعالم  توان بخشی  مشاوره  و  نظامی  روان شناسی 

شد. 
رشته های  امتحانی  مواد  پزشكی  آموزش  مرکز سنجش 
مشاوره  و  نظامی  روان شناسی  بالينی،  روان شناسی 
توان بخشی برای داوطلبان آزمون ورودی مقطع دکتری 

تخصصی )Ph.D( گروه علوم پزشكی را منتشر کرد.
هيأت ممتحنه، برنامه ريزی و ارزشيابی رشته روان شناسی 
سياست گذاری  و  برنامه ريزی  مسؤوليت  که  بالينی 
و  نظامی  روان شناسی  بالينی،  روان شناسی  رشته های 
مشاوره توان بخشی را بر عهده دارند، دروس امتحانی اين 

رشته ها را اعالم کرده اند.
در اين آزمون، دروس امتحانی شامل آزمون های روانی، 
نظريه های شخصيت و روان درمانی و استعداد تحصيلی 
ارزيابی  روانی،  آزمون های  درس  از  منظور  و  است، 

روان شناختی به معنای جامع آن است.
اين درس، موضوعات  بايد دقت کنند که در  متقاضيان 
تشخيص  و  روانی  شناسی  آسيب  آزمون ها،  مصاحبه، 
اين مباحث خواهد  از  آزمون  نظر است و سؤاالت  مورد 
بود. همچنين درس شخصيت و روان درمانی، شامل کليه 
درمانی  تكنيك های  و  نظريه ها  و  ديدگاه های شخصيت 

مورد نظر است.

در بخشنامه ای ابالغ شد:
دانشجویان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 

موظف به گذراندن پایان نامه هستند
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمي،  در بخشنامه ای 
مصوبه شـورای برنامه ریزی آموزشـی و درسـی در 
خصـوص شـيوه نامه اجرایی آیيـن نامه آموزشـی 
مراکـز  و  واحدهـا  بـه  را  کارشناسی ارشـد  دوره 

آموزشـی دانشـگاه ابالغ کرد. 
دانشجويان  »تمامی  است:  آمده  بخشنامه  اين  متن  در 
تمام  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دوره های کارشناسی ارشد 

رشته ها ملزم به اخذ و دفاع از پايان نامه هستند.
در موارد خاص، چنانچه دانشجويان تمام واحدهای آموزشی 
دوره را با ميانگين کل حداقل 14 گذرانده و پايان نامه را 
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اخذ کرده باشند، اما به داليلی نتوانند از پايان نامه دفاع 
گروه  تأييد  صورت  در  می تواند  دانشگاهی  واحد  کنند، 
آموزشی، موافقت شورای پژوهشی و شورای آموزشی و 
از طريق  را  مراتب  دانشگاهی،  واحد  تكميلی  تحصيالت 
استان به کميسيون موارد خاص سازمان مرکزی ارسال 
پايان نامه  تا در صورت موافقت، معادل تعداد واحد  کند 
از واحدهای درسی مصوب رشته خود، و در صورت نبود 
درس، از رشته های مرتبط به تشخيص گروه آموزشی، اخذ 
کنند و در صورت گذراندن آن با رعايت ساير مقررات، به 

شيوه آموزش محور دانش آموخته شوند.«

 مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد 
تا ۲۰ دی تمدید شد

اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیرکل 
گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال و مهمانی 
برای نيمسال دوم تحصيلی ۹6 - ۹۷ این دانشگاه 

تا 2۰ دی ماه تمدید شد. 
عليرضا صامت گفت: متقاضيان می توانند برای ثبت نام به 
سامانه منادا به نشانی: www.monada.iau.ir مراجعه 

کرده و ثبت نام خود را کامل کنند.
از طريق  که  درخواست هايی  به  تنها  اينكه  بيان  با  وی، 
سامانه منادا ارسال شود، رسيدگی می شود، افزود: اعالم 
دوم سال  نيمسال  مهمانی  و  انتقال  و  نقل  نتايج  نهايی 
تحصيلی دانشگاه آزاد اسالمی، قبل از آغاز ترم بهمن و در 

تاريخ 7 بهمن ماه خواهد بود.
مديرکل امور دانشجويی دانشگاه آزاد تأکيد کرد: مهلت 
تعيين شده به هيچ عنوان قابل تمديد نيست؛ بنابراين، 

دانشجويان ثبت نام را به روزهای آخر موکول نكنند.  

پایان دي ماه:
آخرین مهلت درخواست مهماني موقت و دائم 

دانشگاه پيام نور
به  نسبت  مي توانند  پيام نور  دانشگاه  دانشجویان 
ثبت درخواست مهماني موقت و دائم تا پایان دي 

ماه از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.
بر اساس تقويم آموزشي نيمسال دوم دانشگاه پيام نور، 
امكان درخواست مهماني موقت و دائم از دوم دي ماه 

در سامانه گلستان فعال شده است.
دانشجويان دانشگاه پيام نور مي توانند با مراجعه به سيستم 
گلستان و انتخاب گزينه »تقاضاي انتقال به صورت مهمان 
و  انتقال  »تقاضاي  منوي  از  داخلي«  مراکز  و  واحدها  در 

مهمان« در قسمت درخواست هاي بخش »دانشجو« نسبت 
به ثبت درخواست خود اقدام نمايند.

ضمناً دانشجويان بايد پس از ثبت درخواست در سيستم 
جامع گلستان، از طريق مراکز مبدأ و مقصد براي تأييد 

درخواست خود پي گيري نماييد. 
همچنين دانشجويان متقاضي مهماني دائم بايد به صورت 

فيزيكي به مرکز محل تحصيل خود مراجعه کنند.
درخواست  وضعيت  که  زماني  تا  است  ذکر  به  الزم 
در  مقصد(  و  مبدأ  مراکز  )موافقت  دانشجو  مهماني 
سيستم گلستان مشخص نشود، وي امكان انتخاب واحد 

در ترم بعد را نخواهد داشت.
ترم  در  حتي  پيام نور  دانشجويان  شدن  مهمان  امكان 
با آيين نامه آموزشي جديد  اول نيز وجود دارد. مطابق 
دانشگاه پيام نور، مراکز و واحدهاي پيام نور مي توانند با 
و  داشتن شرايط  با  دانشجويان  انتقال  يا  مهمان شدن 

ضرايب تعيين شده، موافقت کنند.
از نكات قابل توجه مهماني موقت و دائم دانشگاه پيام نور، 
متقاضيان  متغير  است. شهريه   دانشجويان  تغيير شهريه 
مهماني موقت يا دائم به مراکز چهارگانه شهر تهران با ضريب 
1/3، و مراکز استان ها و شهرهاي لواسان، دماوند، پرديس، 

ورامين، پاکدشت و ري با ضريب 1/2 محاسبه مي شود.
همچنين شهريه  متغير متقاضيان مهماني موقت يا دائم 
از مراکز با نواحي پايين تر به باالتر به غير از شهرهاي 

مذکور، بدون ضريب محاسبه و اخذ مي گردد.
در  ماه  دي   30 تاريخ  تا  امكان  اين  که  است  گفتني 

دسترس دانشجويان دانشگاه پيام نور قرار دارد.

زائران دانشگاهی عتبات آموزش مجازی 
می بينند

از  دانشگاهيان،  عتبات  و  عمره  ستاد  رئيس 
خبر  ذخيره  و  اصلی  زائران  ویژه  مجازی  آموزش 
و  عاشورا  قيام  با  دانشگاهی  زائران  گفت:  و  داد 

آداب و احكام زیارت، بيشتر آشنا می شوند. 
حجت االسالم والمسلمين سيد محمد رضا فقيهی گفت: 
به منظور آماده سازی معنوی و آشنايی بيشتر زائران با 
قيام عاشورا و آداب و احكام زيارت، اين ستاد اقدام به 
راه اندازی آموزش مجازی ويژه زائران اصلی و ذخيره کرده 

است.
کردن  نهايی  از  پس  ذخيره،  و  اصلی  زائران  گفت:  وی 
با مراجعه به پروفايل خود در  ثبت نام در سايت لبيك، 
سامانه جامع عتبات و ورود به سامانه آموزش مجازی، 

می توانند در اين دوره ها شرکت کنند.
رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان افزود: متقاضيان 
شرکت در اين دوره ها بايد دو درس گفتاری پيرامون عاشورا 
و آداب و احكام زيارت را مطالعه و به سؤاالت هر بخش 
پاسخ دهند. ضمناً برگزيدگان به قيد قرعه، کمك هزينه 
سفر به عتبات عاليات و هدايای نفيس دريافت خواهند کرد.
وی گفت: هر کدام از زائران به صورت جداگانه می توانند وارد 

سامانه آموزش مجازی شده و در اين دوره ها شرکت کنند.
دهم  تا  دانشگاهی  زائران  گفت:  فقيهی  االسالم  حجت 
اسفندماه فرصت دارند در دوره های مذکور شرکت کرده و 
گواهينامه نهايی پايان دوره و مشخصات خود را دريافت 
و به آدرس: amoozesh@labbayk.ir ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره فرهنگی وزارت 
بهداشت »سيمرغ« تمدید شد

مهلت ارسال آثار دانشگاهيان به نهمين جشنواره 
با  بهداشت  وزارت  هنری  و  فرهنگی  بين المللی 

عنوان »سيمرغ«، تا 2۵ بهمن ماه تمدید شد. 
پايان روز 25 بهمن ماه فرصت دارند  تا  شرکت کنندگان 
که آثار خود را در سامانه اين جشنواره ثبت نام کنند و به 
آثاری که بعد از مهلت مذکور ثبت نام شود ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
کارکنان،  دانشجويان،  ويژه  آزاد  بخش  در  اين جشنواره 
اعضای هيأت علمی دانشگاه های علوم پزشكی و جامعه 
پزشكی کشور، در بخش فرهنگ سالمت ويژه دانشجويان 
تمام دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور، و در 
بخش بين الملل با موضوع فرهنگ سالمت ويژه دانشجويان 

سراسر دنيا برگزار خواهد شد.
مهلت ثبت نام و ارسال آثار از 11 آبان ماه تا 25 بهمن ماه 

96 در نظر گرفته شده است.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بيشتر می توانند به سايت 

جشنواره: www.festivalf.ir مراجعه کنند.
الزم به يادآوري است جشنواره بين المللی سيمرغ که نامش 
برگرفته از سيمرغ افسانه ای در ادبيات ايران به عنوان مرغ 
درمانگر و نماد جديد جامعه پزشكی است، در پنج بخش 
تئاتر،  فيلم، ادبی،  هنرهای تجسمی و موسيقی، بهار 1397 

در شهر تهران برگزار خواهد شد.
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استخدامي  آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  کليه  اطالع  به  بدين وسيله 
پزشكان متخصص در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 که در تاريخ مقرر)در محدوده زمانی 
96/8/25 تا96/9/1( در آزمون مذکور ثبت نام نموده اند، مي رساند که آزمون ذی ربط، 
صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 در 5 شهرستان کشور به شرح جدول شماره يك 

مندرج در اين اطالعيه برگزار مي شود. 

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
لينك مربوط به کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون، از روز سه شنبه 96/10/19 روي 
 www.sanjesh.org :پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني 
)نام،  شناسنامه اي  اطالعات  کردن  وارد  با  مي توانند  متقاضيان  و  مي گيرد  قرار 
نام خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت کارت 
شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده روي کارت شرکت در آزمون، به 
حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، 
اصل  يا  ملي  کارت  اصل  و همچنين  آزمون  در  کارت شرکت  پرينت  داشتن  همراه 

شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامي است.

مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شركت  كارت  مندرجات  خصوص  در   - ب  
مشاهده شد، داوطلبان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ چنانچه مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5 ، 6 ، 10، 11، 12، 13، 
14، 15، 18 و 19 )شامل: نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، کدملي، 
سهميه 25 درصد ايثارگران، سهميه 5 درصد ايثارگران، داوطلب بومي، حالت بومي، 
نوع بومي، وضعيت فعلي طرح مشموالن قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، تاريخ 
آزمون شما وجود  در  کارت شرکت  تحصيلي(  مقطع  آخرين  معدل  فارغ التحصيلي، 
دارد، الزم است که براي اصالح مورد يا موارد مذکور، حداکثر تا تاريخ 96/10/22 
منحصراً به سايت اين سازمان به نشاني فوق در قسمت ويرايش اطالعات مراجعه و از 
آن طريق نسبت به اصالح موارد اقدام نماييد، و در صورتي که نسبت به بندهاي 3، 
7، 8، 9، 16، 17و21 )جنس، دين، معلول عادي، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، 
عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي( معترض هستيد، ضروري است که در روز 
پنج شنبه مورخ 96/10/21 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با همراه 
داشتن مدارك مربوطه )کارت ملي و اصل شناسنامه عكسدار( به نماينده اين سازمان 
مستقر در  باجه رفع نقص حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 اطالعيه پرينت 
کارت شرکت در آزمون مندرج در سايت سازمان مراجعه نماييد؛ در غير اين صورت، 

مطابق ضوابط عمل خواهد شد.
تذکر مهم در خصوص سهميه 2۵ درصد ایثارگران: داوطلب گرامي متقاضي 
استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند که سهميه مندرج روي 
کارت شرکت در آزمون آنها بر اساس اطالعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبت نام 
)خوداظهاري( در نظر گرفته شده است و درصورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، 
سهميه مورد نظر در مراحل بعدي براي آنها اعمال مي گردد؛ در غير اين صورت، با 

سهميه آزاد گزينش خواهند شد.
2- چنانچه عكس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته 
باشد، الزم است که شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و کارت ملي يا شناسنامه 
عكسدار براي اصالح کارت، مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده 
سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، فرد به 

عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
3- چنانچه عكس روي کارت داوطلب، داراي اشكاالتي از جمله فاقد مهر بودن، 
واضح نبودن عكس يا اشتباه عكس باشد، ضروري است که ضمن همراه داشتن پرينت 
يا شناسنامه عكس دار  آزمون، دو قطعه عكس 4×3 و کارت ملي  کارت شرکت در 
مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده اين سازمان در باجه  رفع 
نقص مراجعه نمايند و موضوع را پي گيري نموده تا مشكل برطرف گردد؛ در غير اين 

صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
حروف،  صورت  به  يا  عددي  صورت  به  چه  شما،  داوطلبي  شماره  چنانچه   -4
ناخواناست، مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده سازمان سنجش 
مستقر در باجه  رفع نقص مراجعه نماييد و موضوع را پي گيري نموده تا مشكل برطرف 

گردد.
ضمناً ساير اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، بر اساس 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوي خود داوطلب تكميل گرديده، در 

نظر گرفته شده است. 
از برگ راهنماي شرکت  تذکر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون، 
در آزمون که روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به 

مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون يا مشاهده مغايرت 
در اطالعات مندرج در کارت ورودی با اطالعات ثبت نامي يا هر يك از موارد مندرج 
در بند »ب« فوق، داوطلبان مي توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري آزمون استخدامي 

پزشكان متخصص در دانشگاه هاي علوم پزشكي 

و خدمات بهداشتي – درماني  وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي سال 1396
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کشور  آموزش  سازمان سنجش  نماينده  به  مورخ 96/10/21  پنج شنبه  روز   17:00
مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )مطابق جدول شماره 2 ذيل( مراجعه و نسبت 

به اصالح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

د- زمان و محل برگزاري آزمون
آزمون کليه داوطلبان، صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 برگزار مي گردد و فرآيند 
برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت 
بسته شدن  از  قبل  بايد  لذا کليه داوطلبان  بسته خواهد شد؛  فرآيند  از شروع  قبل 
درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند. ضمناً آدرس محل برگزاري 

آزمون روي پرينت کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

هـ - تذكرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون ، 

اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.
2- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس  ساعت  08:00 )هشت( بسته خواهد شد؛ 
لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني خود حاضر باشند. 
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، بايد، عالوه بر پرينت کارت شرکت 

در آزمون، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم پر رنگ، 
مداد تراش، مداد پاك کن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و 
تعلل در ارائه مدارك امتحاني، ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و 
با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري 

رسيدگي و برخورد خواهد شد.
بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله کيف دستي، ساك دستي،  5- داوطلبان 
پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، 
ماشين حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه 
آزمون اکيداً خودداري نمايند. بديهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسايل 
مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذي ربط بر اساس قانون 

رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
در خاتمه اضافه مي نمايد که داوطلبان در صورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤاالت خود 
را در اين خصوص، از اين تاريخ لغايت روز پنجشنبه 96/10/21، همه روزه در وقت 
اينترنتي اين سازمان يا شماره  تلفن:  42163-۰21  در  اداري با بخش پاسخگويي 

ميان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

جدول شماره 1-  شهرستان محل برگزاري آزمون  استخدامي پزشكان متخصص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  سال 1396  
 بر اساس استان محل اقامت داوطلبان

 نام شهرستان محلاستان محل برگزاري
برگزاري آزمون

استان محل اقامت

کليه داوطلبان استان هاي آذربايجان شرقي)10(، آذربايجان غربي)11( و اردبيل )12(تبريز )1012(آذربايجان شرقي)10(

کليه داوطلبان استان هاي اصفهان)13(، چهارمحال بختياري)17( و يزد)39(اصفهان )1310(اصفهان )13(

تهران )1607(تهران )16(
کليه داوطلبان استان هاي تهران)16(، خوزستان)21(، زنجان)22(، فارس)25(، قزوين)26(، قم)27(، 

کردستان)28(، کرمانشاه)30(،کهگيلويه و بويراحمد)31(، همدان)38(، البرز)40(، مرکزي)36(، کرمان)29(، 
لرستان)34(، ايالم)14(، بوشهر)15(، سمنان)23( و هرمزگان)37(

مشهد )1960(خراسان رضوي )19(
کليه داوطلبان استان هاي خراسان رضوي )19(، خراسان شمالي)20(، خراسان جنوبي )18( و سيستان و 

بلوچستان)24( 

کليه داوطلبان استان هاي مازندران)35(، گلستان)32( و گيالن)33( بابلسر )3512(مازندران )35(

 جدول  شماره ۲- نشاني باجه هاي رفع نقص احتمالي كارت هاي شركت درآزمون استخدامي پزشكان متخصص 
وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي  سال 1396  

 نام استان
 محل برگزاري

 نام شهرستان
نشاني باجه هاي رفع نقصمحل رفع نقص کارت محل برگزاري

تبریز: ميدان جهاد، نصف راه، انتهاي خيابان ورزش.دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز تبریزآذربايجان شرقي

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، جنب معاونت آموزشي، ساختمان ستاد آزمون ها.دانشگاه اصفهان  اصفهاناصفهان

تهران: ميدان فردوسي، خيابان انقالب ، بين خيابان های استاد نجات اللهي و سپهبد قرني، بن بست شاهرود.دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهرانتهران

مشهد: بلوار وکيل آباد، روبروي پارك  ملت، دِر شمالي دانشگاه فردوسي ، مديريت آموزشي دانشگاه.دانشگاه فردوسي مشهدمشهدخراسان رضوي

بابلسـر: خيابان پاسداران، دانشگاه مازندران، سازمان مرکزي دانشگاه.دانشگاه مازندران- بابلسر بابلسر مازندران
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وزير علوم، تحقيقات و فناوری گفت: براساس 
مفاد  و  آموزش کشور  برنامه سازمان سنجش 
قانونی موجود و متناسب با شرايط و اقتضائات 
جديد، ان شاءا... تا سه يا چهار سال آينده، مدل 
و  سنجش  برای  سراسری  آزمون  جايگزين 

پذيرش دانشجو ارائه می شود. 
دکتر منصور غالمی، روز سه شنبه 12 دي ماه، 
در آيين تجليل از برگزيدگان بيست و دومين 
المپياد علمی ـ دانشجويی در سازمان سنجش 
آموزش کشور تصريح کرد: در راستای تقويت 
حوزه ارزيابی و سنجش علمی نخبگان در همه 
سطوح آموزش عالی، اعم از گزينش و انتخاب 
مسابقات،  دانشگاه ها،  به  ورود  برای  علمی 

المپيادها و ديگر آزمون های علمی کشور، الزم است که 
روش های دقيق، علمی، روزآمد و کارا، بررسی، و بر اساس 
آن، مدل جامع و علمی با دقت بسيار برای نظام سنجش 

و ارزيابی ارائه شود.
رئيس شورای سنجش و پذيرش دانشجو افزود: يكی از 
مباحث و موضوعاتی که امروزه همواره در مورد آن سؤال 
و  ارزيابی  روش های  هر حال  به  که  است  اين  می شود، 
سنجش علمی در دانشگاه ها به چه صورت بايد باشد که 
بدون  نيز  گاهی  و  شناخت  با  گاهی  موضوع،  اين  البته 
به طوری  نظر عده ای همراه می شود؛  اظهار  با  شناخت 
که در اين اظهار نظرها، سازمان سنجش آموزش کشور را 
زير سؤال می برند؛ اما بايد توجه داشت که اين سازمان و 
همچنين گروه های زيادی از دانشگاه های مختلف، تالش 
می کنند که امور مربوط به سنجش علمی و ارزيابی در 

کشور، با نهايت دقت و صحت انجام شود.
وی گفت: مدل های زيادی در دنيا برای ورود به عرصه 
مدل ها کمك  اين  از  بايد  که  دارد  وجود  عالی  آموزش 
گرفته شود؛ ضمن اينكه دانشگاه ها نيز دنبال اين هستند 
تا استقالل و اختيار بيشتری در پذيرش دانشجو داشته 

باشند.
همچنين دکتر ابراهيم خدايی، معاون وزير علوم و رئيس 
سازمان سنجش آموزش کشور، در اين آيين گفت: بايد 
سيستم های ورود دانشجو به دوره آموزش عالی را متحول 

کنيم و تنها يك روش پذيرش دانشجو نداشته باشيم.
وی، درباره جداسازی فرآيند سنجش از پذيرش، گفت: 
موضوع  که  است  اين  سنجش  سازمان  آل  ايده  هدف 
در  دانشجو  پذيرش  فرآيند  کل  از  آزمون،  و  سنجش 

دانشگاه جدا شود، و سازمان سنجش، تنها يك آزمون 
استاندارد برگزار و نتيجه را به دانشگاه ها اعالم کند.

رئيس سازمان سنجش تصريح کرد: اين گونه نيست که ما 
هر روش جديدی را ارائه کنيم مردم آن را بپذيرند؛ بلكه 
برای حفظ اعتماد اجتماعی بايد روش های جديد را به 

صورت شفاف و در زمان مناسب اعالم کنيم.
دانشجو،  پذيرش  و  سنجش  سيستم  کرد:  تأکيد  وي 
و  روايی«، »عادالنه  دارای سه مشخصه»پايايی«و»  بايد 
منصفانه بودن« باشد تا بتواند مردم را قانع کند که با اين 

سيستم وارد آموزش عالی شوند.
دکتر خدايی، با ارائه گزارش عملكرد از فعاليت های سازمان 
سنجش آموزش کشور، گفت: فعاليت های اين سازمان در 
دو حوزه سنجش، شامل ورود به عرصه آموزش عالی و 
حوزه ارزشيابی آموزش و تضمين کيفيت خالصه می شود 
افزايش  با  اخير،  سال  سه  طی  سنجش،  عرصه  در   که 
از  مختلف  آزمون های  لحاظ  از  فعاليت ها  درصدی   35
بوديم؛  المللی مواجه  بين  و  جمله استخدامي، حرفه ای 
به طوری که ساالنه حدود شش ميليون داوطلب در اين 

آزمون ها شرکت می کنند.
سازمان  الكترونيكی  آزمون  نخستين  برگزاری  از  وی 
سنجش آموزش کشور در حوزه زبان انگليسي خبر داد و 
افزود: تالش داريم که بتدريج برگزاری آزمون های بزرگتر 

و حساس تر نيز به اين سمت پيش بروند.
معاون وزير علوم، اعتماد اجتماعی را مهم ترين سرمايه 
اجتماعی سازمان سنجش دانست و گفت: نظرسنجی های 
داوطلبان در همه حوزه ها، نشان از 83 درصد رضايتمندی 
مردم دارد و ما بايد به اين سمت برويم که از اين اعتماد 

اجتماعی استفاده کنيم.

آموزشی،  عملكرد  ارزيابی  از  خدايی،  دکتر 
عنوان  به  سنجی،  اعتبار  و  کيفيت  تضمين 
بخش ديگري از فعاليت هاي سازمان سنجش 
با  زمينه  اين  در  ما  شد:  يادآور  و  برد  نام 
دانشگاه ها همكاری می کنيم و تاکنون بيش از 

هزار گروه آموزشی را ارزيابی کرده ايم.
از  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئيس 
طراحی يك سيستم امنيتی پيشرفته برای اخذ 
سؤاالت از طراحان، خبر داد و گفت: با طراحی 
طراحان  فيزيكی  به حضور  نياز  اين سيستم، 
را  اين سيستم  البته  و  سؤال کاهش می يابد، 

تاکنون در چند آزمون به کار گرفته ايم.
داده های  يكپارچه  نظام  کرد:  تصريح  وی 
اطالعاتی و ساده سازی شناسنامه ورودی برای هر داوطلب 
طراحی شده است و اين سيستم بزودی با سازمان امور 
دانشجويان لينك می شود تا هر گونه تأييديه تحصيلی و 
ساير موارد استعالمی براحتی به صورت الكترونيك انجام 

گيرد.
خاطر  پايان  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئيس 
سازمان  الكترونيكی  طراحی های  تمامی  کرد:  نشان 
سنجش، بدون برون سپاری و توسط متخصصان داخل 
دليل،  همين  به  و  می گيرد  صورت  سنجش  سازمان 

سيستم های ما ايمن هستند.
گفتني است که در اين مراسم، از 77 تن از برگزيدگان 
بيست و دومين المپياد علميـ  دانشجويي کشور با اهداي 
را  هداياي خود  برگزيدگان،  اين  و  تجليل شد  جوايزي 
از دست وزير علوم، رئيس سازمان سنجش و جمعي از 

رؤساي دانشگاه ها دريافت کردند.
الزم به يادآوري است که در مرحله نيمه نهايي بيست و 
دومين المپياد علميـ  دانشجويي کشور، از بين 979 نفر 
منتخب المپياد متمرکز و غيرمتمرکز )310 نفر متمرکز 
و 669 نفر غيرمتمرکز(، 765 نفر در جلسه حاضر بودند و 
در روزهاي 29 و 30 تيرماه سال جاري در پرديس فني و 
مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي به رقابت 
پرداختند، و از ميان آنها، 77 نفر به عنوان نفرات اول تا 
سوم انتخاب شدند که در اين مراسم از  آنان قدرداني شد.
در آزمون مرحله نهايي اين دوره از المپياد نيز، دانشجويان 
ممتاز 81 دانشگاه دولتي، 4 واحد دانشگاه آزاد اسالمي و 
5 واحد دانشگاه پيام نور و 3 واحد مؤسسات غيرانتفاعي 

حضور داشتند.

در آیين تجليل از برگزیدگان بيست و دومين المپياد علمی ـ دانشجویی:

وزیر علوم از روش هاي دقيق، علمي و روزآمد 

براي پذیرش دانشجو در آینده خبر داد
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ـ  دانشجویی گزارش تصویری  آیین تجلیل از برگزیدگان   بیست و دومین المپیاد علمی 
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تمدید مهلت ثبت نام و شركت در پذیرش 
رشته هاي تحصيلي پذیرش صرفًا بر اساس  

سوابق تحصيلي )معدل كل دیپلم( سال 
1396 درآزمون دوره هاي كارداني نظام 
جدید )دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 

آموزش عالي غيرانتفاعي( 
مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/8/3 مورخ  اطالعيه  پيرو 
بدين وسيله به اطالع کليه داوطلبان عالقه مند )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور 
ثبت نام نموده يا ثبت نام ننموده اند( مي رساند که مهلت ثبت نام در تكميل ظرفيت 
پذيرش رشته هاي تحصيلي مؤسسات مذکور، تا تاريخ 1396/11/15 تمديد گرديده 
است؛ لذا داوطلبان در صورت تمايل  مي توانند براي اطالع از رشته هاي تحصيلي داراي 
ظرفيت خالي و متناسب با نوع مدرك ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا 
کاردانش مؤسسات پذيرنده، لينك جست و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در 
ذيل اين اطالعيه و همچنين پايگاه اطالع رساني دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و 
حرفه اي يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي را مالحظه نموده و ضمن 
به توضيحات و مدارك  با توجه  مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، 
مندرج در اطالعيه 96/8/3 و در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل 

پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و   بديهي است که اولويت ثبت نام 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تمدید مهلت ثبت نام  و شركت در مرحله 
تكميل ظرفيت پذیرش رشته هاي تحصيلي 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي 

درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسـته 
سال 1396

مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/8/1 مورخ  اطالعيه  پيرو 
بدين وسيله به اطالع کليه داوطلبان عالقه مند )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور 
ثبت نام نموده يا ثبت نام ننموده اند( مي رساند که مهلت ثبت نام در تكميل ظرفيت 
پذيرش رشته هاي تحصيلي مؤسسات مذکور تا تاريخ 1396/11/15 تمديد گرديده 
و  خالي  ظرفيت  داراي  تحصيلي  رشته هاي  از  اطالع  منظور  به  داوطلبان  لذا  است؛ 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي توانند لينك جست و جوي عنوان مؤسسه 
و کدرشته مندرج در ذيل اين اطالعيه و همچنين پايگاه اطالع رساني دانشكده ها و 
آموزشكده هاي فني و حرفه اي و کشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي يا 
و ضمن مشخص  ـ غيرانتفاعي را مالحظه نموده  آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات 
نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با توجه به توضيحات و مدارك مندرج در 
اطالعيه 96/8/1 و در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته 

مورد تقاضا مراجعه نمايند.
   بديهي است که اولويت ثبت نام از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلباني که در مرحله تكميل ظرفيت آزمون 
ورودي دوره دکتري »Ph.D« نيمه متمرکز سال 1396 در يك يا چند کدرشته  محل 
از اولويت هاي انتخابي در رديف معرفي  شدگان چند برابر ظرفيت براي مرحله مصاحبه 
قرار گرفته و در مصاحبه نيز شرکت نموده اند، مي رساند که اسامي پذيرفته شدگان 
 ۹6/1۰/1۹ مورخ  سه شنبه  روز  در  مذکور،  آزمون  ظرفيت  تكميل  مرحله  نهايي 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  )فردا( 

اعالم مي گردد.

از داوطلباني که در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار مي گيرند، دعوت مي شود 
با توجه به مندرجات اطالعيه اي که به همراه اعالم نتيجه منتشر خواهد شد، ضمن 
و  ذي ربط  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  اطالع رساني  سايت  وب  به  مراجعه 
کسب اطالع از برنامه زماني ثبت نام و مدارك مورد نياز براي ثبت نام مربوط به هر 
کدرشته محل، در زمان مقرر براي ثبت نام و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص 

شده در سايت مؤسسه آموزش عالي ذي ربط مراجعه نمايند.  
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاریخ اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي در مرحله تكميل ظرفيت 

آزمون ورودي دوره دكتري »Ph.D« نيمه متمركز سال 1396
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

  تاریخ پرینت كارت، محل رفع نقص كارت
و زمان  برگزاري آزمون استخدامي عضو قراردادي 

دانشگاه صنعتي شریف در سال 1396
عضو  استخدامي  آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  کليه  اطالع  به  وسيله  بدين 
قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396 مي رساند که آزمون مذکور در صبح 
روز جمعه مورخ 96/10/22 منحصراً در شهر تهران برگزار مي شود. فرآيند برگزاري 
آزمون از ساعت 8:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع 
فرآيند بسته خواهد شد؛ لذا کليه داوطلبان، بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي، 

در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
لينك مربوط به کارت و برگ راهنماي شرکت در اين آزمون از روز چهارشنبه مورخ 
 www.sanjesh.org :96/10/20 روي سايت اطالع رساني اين سازمان به نشاني
قرار مي گيرد و متقاضيان مي توانند با وارد کردن اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده، 
نام، نام خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت 
کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده روي کارت شرکت در 
براي شرکت در  است که  بديهي  نمايند.  مراجعه  مربوط  امتحاني  به حوزه  آزمون، 
جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت 

ملي يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامي است. 

مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شركت  كارت  مندرجات  خصوص  در   - ب  
مشاهده شد، داوطلبان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند:

اطالعات  با  ورودی  کارت  در  مندرج  اطالعات  در  مغايرت  مشاهده  صورت  در   -1
نمايند. ضمناً  اقدام  کارت  ذيل  توضيحات  اساس  بر  مي توانند  داوطلبان  ثبت نامي، 
مي توانند  نمي شوند،  خود  آزمون  در  شرکت  کارت  پرينت  به  موفق  که  داوطلباني 
با  الي17:00  الي12:00و14:00  از ساعت8:30  در روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 
در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و دو قطعه عكس 4×3 به نماينده سازمان 
سنجش مستقر در باجه رفع نقص در دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره 
انقالب  ميدان  )به سمت  فردوسي  ميدان  اسالمي،  انقالب  خيابان  تهران،  در:  واقع 
اسالمي(، بن بست شاهرود مراجعه و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي کارت 

خود اقدام نمايند.
2- چنانچه عكس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته 
باشد، الزم است که شخص داوطلب، همراه با دو قطعه عكس و کارت ملي يا شناسنامه 
عكس دار، براي اصالح کارت، مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »1« فوق الذکر 
اين  نمايند؛ در غير  باجه  رفع نقص مراجعه  نماينده سازمان سنجش مستقر در  به 

صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
3- چنانچه عكس روي کارت داوطلب، داراي اشكاالتي از جمله فاقد مهر و واضح 
باشد، ضروري است که ضمن همراه داشتن پرينت کارت شرکت در  نبودن عكس 
آزمون، دو قطعه عكس 4×3 و کارت ملي يا شناسنامه عكس دار، مطابق ساعت و تاريخ 
اعالم شده در بند »1« فوق الذکر به نماينده اين سازمان در باجه  رفع نقص مراجعه 
نمايند و موضوع را پي گيري نموده تا مشكل برطرف گردد؛ در غير اين صورت، فرد 

به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
4- چنانچه شماره داوطلبي، شما چه به صورت عددي يا به صورت حروف، ناخوانا 
باشد، مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »1« فوق الذکر به نماينده سازمان 

تا  نموده  پي گيري  را  موضوع  و  نماييد  مراجعه  نقص  رفع  باجه  در  مستقر  سنجش 
مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، بر اساس 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوي خود داوطلب تكميل گرديده، در 

نظر گرفته شده است. 
تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنماي شرکت در 
آزمون، که روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار دارد، پرينت تهيه و نسبت به 

مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج- زمان و محل برگزاري آزمون
آزمون کليه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 برگزار مي گردد و فرآيند 
برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت 
بايد قبل از بسته شدن  قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد؛ لذا کليه داوطلبان، 
درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند. ضمناً آدرس محل برگزاري 

آزمون، روي پرينت کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

د - تذكرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون ، 

اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.
2- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس  ساعت  08:00 )هشت( بسته خواهد شد؛ 
لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني حاضر باشند. 
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، بايد، عالوه بر پرينت کارت شرکت 
در آزمون، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم پر رنگ، 

مداد تراش، مداد پاك کن و يك سنجاق يا سوزن به همراه داشته باشد.
4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و 
تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با 
داوطلبان متخلف، برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري 

رسيدگي و برخورد خواهد شد.
بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله کيف دستي، ساك دستي،  5- داوطلبان 
پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، 
به  وسايل شخصي،  و همچنين  آن  نظاير  و  يادداشت  و  نت  هرگونه  ماشين حساب، 
از  جلسه آزمون اکيداً خودداري نمايند. بديهي است که به همراه داشتن هر کدام 
با داوطلبان ذي ربط بر  اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي و  وسايل مندرج در 
اساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.

يا سؤاالت  لزوم مي توانند سؤال  داوطلبان در صورت  اضافه مي نمايد که  در خاتمه 
خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنجشنبه 96/10/21 همه روزه در 
وقت اداري با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان يا شماره  تلفن  ۰21-42163  

در ميان بگذارند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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 در آزمون سراسري 1396، 167 هزار و 46 داوطلب گروه آزمايشي علوم انسانی در 
جلسة آزمون حضور داشتند.

به  داوطلبان  از  تعدادی  دروس،  تمامی  در  فلسفه،  درس  جز  به  گروه،  اين  در       
 1531 با  اقتصاد  درس  ميان،  اين  در  داده اند؛  صحيح  پاسخ  سؤال ها  درصد   100
داوطلبی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند، وضعيت بهتری نسبت به 

ساير دروس اين گروه آزمايشی دارد.
  از سوی ديگر، تعداد قابل توجهی از داوطلبان، به کمتر از 10 درصد سؤال های هر 
درس پاسخ صحيح داده اند؛ برای مثال، در درس زبان و ادبيات فارسی عمومی، تعداد 
از 10 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند؛ به  109 هزار و 687 داوطلب به کمتر 
عبارت ديگر، بيش از 65 درصد داوطلبان، دانش و آمادگی الزم را برای پاسخگويی به 

سؤال های اين درس نداشته اند.
بر  نمی توانست  داوطلبی  آزمون سراسری سال 96، هيچ  در  بگوييم که  می خواهيم 
اساس شانس و اقبال نتيجه بگيرد؛ زيرا از يك سو، تعدادی از داوطلبان با آمادگی 
به  سؤال  طرح  نحوۀ  ديگر،  سوی  از  و  شرکت جستند،  علمی  آزمون  اين  در  کامل 
گونه ای بوده است که داوطلبانی که دانش و آمادگی الزم را نداشته اند، به تعداد اندکی 
از سؤال ها پاسخ صحيح داده، و حتی تعدادی از داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، 

درصد منفی کسب کرده اند. 
پس به هيچ وجه نمی توان به سؤال های آزمون سراسری در يك درس )حتی درس های 
عمومی( به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب يا مثبتی نيز در آن درس کسب کرد. 
به همين دليل، از همين امروز، بی عالقگی، ضعف علمی يا زمان کم  را بهانه نسازيد 
برنامه ريزی، برای همة درس ها وقت بگذاريد و مطمئن باشيد که می توانيد به  با  و 
حداقلی از سؤال های هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسری نتيجه بهتری 

کسب کنيد.

هيچ درسی را رها نكنيد
در آزمون گروه آزمايشی علوم انسانی سال 96 اگر داوطلبی فقط به 5 سؤال درس 
غلط  پاسخ  نيز  سؤال ها  از  يك  هيچ  به  البته  و  می داد،  پاسخ صحيح  خارجی  زبان 
آيا  داشت.  بهتری  وضعيت  درس  اين  در  داوطلبان  درصد   93/8 حدود  از  نمی داد، 

براستی نمی توان تنها به 5 سؤال از 25 سؤال زبان خارجی پاسخ صحيح داد؟!

 فقط به سؤال هایی که بلدید، پاسخ دهيد
اگر  انسانی آزمون سراسری سال گذشته،  از داوطلبان گروه آزمايشي علوم  هر يك 
فقط به سؤال های ادبيات تخصصی پاسخ نمی دادند و نمرۀ منفی کسب نمی کردند، از 

بيش از 23 درصد داوطلبان اين رشته، در درس ادبيات تخصصی، جلوتر بودند؛ زيرا 
38 هزار و 765 داوطلب گروه آزمايشي علوم انسانی در سال 96 در اين درس، نمرۀ 

منفی کسب کرده اند. 
واقعيت اين است که تعداد قابل توجهی از همين داوطلبان به برخی از سؤال ها پاسخ 
صحيح داده اند؛ اما چون به سؤال هايی که در آنها کاماًل مسلط نبوده نيز پاسخ داده اند، 
آنها  غلط  پاسخ های  توجه  قابل  تعداد  ديگر،  عبارت  به  کرده اند؛  کسب  منفی  نمرۀ 

موجب شده است که تأثير پاسخ های صحيحشان نيز از بين برود.
ميخواهيم بگوييم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال ها 
به طور سرسری پاسخ داد يا به اميد شانس و اقبال، گزينه ها را بدون دانش و دقت 
الزم انتخاب کرد؛ پس اگر اين روزها در درسی آمادگی نداريد، بايد در همين زمان 
باقی مانده، به مطالعه مبحث يا مباحثی از آن درس بپردازيد تا بتوانيد به چند سؤال 
از به دست  معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا کسب نمره منفی، بسيار بدتر 

آوردن درصد صفر است.

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون سراسری ۹6
آمار ارائه شده در جدول های زير، تأييدی است بر اينكه کنكور، يك مسابقه است و 
قرار نيست که شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلكه الزم است که 
در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتری داشته باشيد، و اين امر، بدون دقت و 

هوشمندی در پاسخگويی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.

در اين جدول، غير از داوطلبانی که به تمامی سؤال ها پاسخ غلط داده و در نتيجه 
صحيح  پاسخ  سؤال ها  درصد   100 به  که  داوطلبانی  و  کرده  کسب  را   -33 درصد 
داده اند، ساير داوطلبان در گروه های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ يعنی 
داوطلبانی که به 90 تا 99/99 درصد سؤال های يك درس، پاسخ صحيح داده اند، در 
گروه100-90 درصد  آمده اند يا داوطلبانی که به  9/99 درصد تا 0 درصد سؤال ها 

پاسخ صحيح داده اند، در گروه 10-0 درصد محاسبه شده اند.
ذکر اين نكته مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال يكسان نيست؛ برای مثال، در 
سال 92 در درس عربی تخصصی، 44 داوطلب به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح 
و در سال 93،  اما در سال 95، 13 داوطلب، در سال 94، 175 داوطلب،   داده اند، 
27 داوطلب به 100 درصد سؤال های عربی تخصصی پاسخ صحيح داده اند؛ يا در سال 
93، 86 داوطلب به 100 درصد سؤال های اقتصاد پاسخ صحيح داده اند، و در سال 
94 در اين درس 15 داوطلب، و در سال 95، 123 داوطلب، و در سال 96، 1531 

داوطلب به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند. 

نحوه پاسخگويے داوطلبان
 گروه آزمایشے علوم انسانے

 در آزمون رسارسی 1396
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ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان 
)حاضران در جلسه(  گروه آزمایشي علوم انساني

نفرات برتر کنكور چه درصدهایی می آورند؟
 بی شك، دو درس ادبيات و عربی در رشته علوم انسانی اهميت قابل توجهی دارند؛ 
زيرا اين دو درس، هم در دروس عمومی و هم در دروس اختصاصی ارائه می شوند و 
ضريب اين دو درس، در اکثر زير گروه های آزمايشی، قابل توجه است؛ اما با بررسی 
علوم  آزمايشي  گروه  کشوری  اول  نفر   200( سراسری  آزمون  برتر  نفرات  وضعيت 
انسانی( می بينيم که اين دسته از داوطلبان، همة دروس آزمون سراسری را مطالعه 
نسبی  به طور  آزمون سراسری،  در همة دروس  برتر،  داوطلبان  ميانگين  و  کرده اند 

يكسان است.
در زير، ميانگين درصد 200 نفر اول کشوری گروه آزمايشي علوم انساني در تمامی 
و  درصد  بهترين  درس،  هر  در  همچنين  است.  شده  ارائه  سراسری  آزمون  دروس 
بدترين درصد در بين 200 نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار، برای 

آزمون سراسری سال 1395 است و ميانگين ذکر شده  در هر سال تغيير می کند.
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»دست و دلم به درس خواندن نمی رود و هر چه می خواهم 
خودم را متقاعد کنم که بايد درس بخوانم، نمی توانم؛ چه کار 
کنم«؟ اين جمله را ممكن است که شمار قابل مالحظه ای از 
نداشتن  بگويند.  برای کنكور  آمادگی  داوطلبان در طی دوره 
انگيزه ممكن است که از همان ابتدا، يك داوطلب را از مطالعه 
بازدارد يا در طی دوران آمادگی، به داليل مختلفی براي وي 
پيش آيد و او را از ادامه مسير نااميد سازد. به دليل اينكه نداشتن 
انگيزه به صورت کوتاه مدت )از چند دقيقه گرفته تا چند روز و 
حتی چند ماه( برای مطالعه و آمادگی داوطلبان مشكل ايجاد 
مي کند، در اين مقاله سعی مي کنيم تا درباره نقش انگيزه در 
موفقيت و علل و زمينه های از بين رفتن و ايجاد آن در  طول 

آمادگی برای کنكور، با شما صحبت کنيم.
قبل از هر چيز به اين نكته توجه داشته باشيد که داشتن انگيزه 
در انجام هر کاری، بهترين موتور محرك و اساسی ترين عامل 
حرکت و رسيدن به هدف است؛ پس هر چه قدر هم تالش 
کنيد، اما انگيزه ای برای درس خواندن و آمادگی برای کنكور 
نداشته باشيد، پايان راه و کسب نتيجه مطلوب مشكل خواهد 
بود. عوامل مختلفی ممكن است که مانع ايجاد انگيزه درس 
به مشكالت  عوامل می توان  اين  از جمله  خواندن شما شود. 
خانوادگي، محتواي کتاب های درسي و عالقه نداشتن داوطلب 

يا  ترس  احساس  آنها،  به 
نگرانی داوطلب 

از وضعيت خود در مقابل داوطلبان ديگر، نداشتن هدف، برنامه و 
امكانات آموزشی برای مطالعه خوب و اصولی، مشكالت جسمی 
و روحی و ... اشاره کرد. با توجه به اينكه شما داوطلبان عزيز 
تقريباً در اواسط مسير مطالعه و آمادگی برای کنكور قرار داريد، 
بهتر است که از همين االن )پيش از اينكه خيلي دير شود( 
به ايجاد يا تقويت انگيزه های خود درباره آمادگی برای کنكور 
بپردازيد. برای تحقق چنين هدفی الزم است کارهايی را انجام 

دهيد. از جمله مهم ترين اين کارها عبارتند از: 
1ـ هدف داشته باشيد

هر رفتاری که انسان انجام می دهد، ناشی از تعامل سه عنصر 
هدف، انگيزه و نياز است. چرا وقتی ما تشنه می شويم، سراسيمه 
به هر طرفی می رويم، تا آب به دست آوريم و رفع عطش کنيم؟ 
انگيزه  ايجاد  ما،  بدن  در  و کمبود آب  داريم  به آب  نياز  زيرا 
می کند و در نتيجه، برای رسيدن به هدف، يعنی آب، همه سعی 
و تالش خود را به کار می گيريم. اگر شما می خواهيد که انگيزه 
مطالعه کردن بيشتری پيدا کنيد، در مرحله اول بايد هدف خود 
را مشخص کنيد. وقتی مشخص شد که شما چه هدفی داريد، 
طبعاً برای رسيدن به آن هدف، احساس می کنيد که نيازمند 
چيزهايی هستيد که از طريق مطالعه و درس خواندن به دست 
می آيند و در نتيجه، برای دستيابی به آن چيزها، برنامه ريزی 
عمل  برنامه،  آن  اساس  بر  سپس  و 

می کنيد.

پس برای اينكه انگيزه کافی به منظور درس خواندن پيدا کنيد 
به اين فكر کنيد که براي چه مطالعه مي کنيد. به آينده ای روشن 
بينديشيد که بايد با دستان خود رقم بزنيد و اکنون ابزار شما 
داوطلب عزيز براي رسيدن به اين آينده روشن، درس خواندن 
است. به اين فكر کنيد که از خود برای کنكور چه انتظاری داريد 
و اين انتظار، واقعاً در حد توان شما و حتی بسيار کمتر از آن 
است. ممكن است که در طول مسير، بارها نااميد يا دلزده شويد؛ 
اما با تمام قوا تالش کنيد تا همچنان قوی بمانيد و به »اما« و 
»اگر«ها فكر نكنيد و فقط و فقط به »بايد«ها فكر کنيد و اينكه 
شما حتماً در راه رسيدن به هدفی که در پيش گرفته ايد، موفق 
خواهيد شد؛ پس هر آنچه را که شما را از اين راه بازمی دارد، از 
سر راه خود برداريد و به هيچ سدی اجازه  خودنمايی در مقابل 
خودتان را ندهيد و همه  سدهای نااميدی، خستگی، بی حالی و 
»نمی توانم« ها را نابود کنيد و با فكر کردن به هدف، انگيزه گرفته 

و محكم و قوی قدم در راه بگذاريد.
۲ـ زبان گردانی كنيد

وقتی شما دوستان متعددي داريد، دوستی را که به شما بيشتر 
شبيه است، عاطفه و روحيه شما را دارد و به زبان شما سخن 
توجه  بيشتر  به حرف هايش  و  داريد  دوست  بيشتر  می گويد، 
می کنيد، و حتی بيشتر او را به خاطر می سپاريد. زبان کتاب، 
يك زبان عمومی و همگانی است و بايد همچنين باشد. اين شما 
هستيد که بايد پس از مطالعه، کتاب و متن، نمودار و فرمول ها 
را به زبان خود بيان کنيد. به اين کار در اصطالح، زبان گردانی 
گفته می شود. زبان گردانی، يكی از اصول مطالعه است. فقط 
کافی است که برای انجام اين کار حوصله به خرج دهيد؛ به 
اين ترتيب که  پيچيده ترين مطالب علمی را، همين طور که 
مطالعه می کنيد و جلو می رويد، به زبان ساده، قابل فهم و بيان 
خوشايند خودتان برگردانيد. از خود مثال بزنيد و حتی آن 
متن را يك بار ديگر به زبان ساده خودتان بنويسيد. اگر 
بخواهيد عيناً مطالب کتاب را بخوانيد و حفظ کنيد 
عماًل نمی توانيد يادگيری عميقی داشته باشيد؛ اما 
اگر با زبان گردانی مطالب را ياد بگيريد، خيلی 
راحت تر همه مطالب کتاب را بيان خواهيد کرد 

و به خاطر خواهيد سپرد. 
3ـ با كتاب شوخی كنيد

وقتی تلويزيون تماشا می کنيد يا با دوستتان 
صحبت می کنيد، لبخندی بر لب داريد و 
راحتيد؛ اما وقتی از کتاب و مطالعه صحبت 
می شود و به سراغ درس ها می رويد، جدی 
و محكم و اخمو می شويد. در روان شناسی 
حافظه و يادگيری گفته می شود: مطالبی که 
بار هيجانی بيشتری دارند، بيشتر در حافظه 
چرا  می شوند؛  آورده  خاطر  به  بهتر  و  می مانند 

انگیزه؛ عامل حركت و رسيدن به هدف
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که هيجان، عالقه، تمرکز و ورود مطلب به حافظه را راحت تر 
می کند. 

مهيج،  هايی  مثال  کتاب،  مطالب  بهتر  سپاری  ياد   برای 
شادی آفرين و حتی خنده دار بزنيد. اين موضوع به عالقه و 
تمرکز شما کمك زيادی می کند؛ مثاًل بعد از اينكه خوانديد 
الكترون در سيم حرکت می کند و به مقاومتی مثل المپ برخورد 
می کند و المپ را روشن می نمايد، به زبان خودتان بگوييد: 
موتور سوار )الكترون( در خيابانی خلوت )سيم( بسرعت حرکت 
می کند که ناگهان به ديواری )مقاومت( برخورد می کند و آن 
وقت احساس می کند که پروانه ها دور سرش می چرخند )روشن 
می شود( ! هر چه می توانيد به سخت ترين مطالب کتاب، بار 
هيجانی مثبت بدهيد و آن را بخوانيد تا مطالب بهتر و بيشتر در 
ذهن شما بمانند. برای انجام اين کار، مثال های مهيج بزنيد و آن 
چنان با کتاب، شاد و مهيج برخورد کنيد که گويی به دوست 

داشتنی ترين دوست خود رسيده ايد.
4ـ به لذت های نهایی توجه كنيد، نه دشواری های مسير

برای شروع هر کار بايد اين نكته را قبول کنيد که دشواری هايی 
در مسير وجود دارد و بايد تالش کنيد تا به اهداف خود و آنچه 
برايتان لذت بخش است، برسيد. پذيرش دشواری مسيری که 
در پيش داريد، شما را برای مقابله با سختی های راه و پيشرفت 
آماده می کند. هر کاری که ما به انجام آن مبادرت می کنيم، 
به  خود  با  را  مشكالتی  و  کار، سختی ها  نوع  به  بسته  حتماً 
راه  در  که  نكنيد  قبول  را  موضوع  اين  شما  اگر  دارد.  همراه 
يا  دچار سختی شويد  که  است  ممكن  کنكور  برای  آمادگي 
مجبور شويد که از بسياری از کارهای مورد عالقه خود در اين 
انگيزه خود را از دست خواهيد  مدت صرف نظر کنيد، حتماً 
داد و نخواهيد توانست بخوبی قدم در راه بگذاريد و پيشرفت 
کنيد. اين موضوع، بخصوص در ابتدای کار و تا وقتی که به 
اصطالح کارهايتان به روال نيفتاده است، ممكن است که برای 
شما سخت باشد؛ پس حتماً، برای اينكه انگيزه خود را از دست 
ندهيد، به دشواری ها به عنوان يكی از جذابيت های رسيدن به 
هدف فكر کنيد و نه موانعی که بر سر راه شماست و شما توان 

مقابله با آن را نداريد.
      اگر بايد روزی 40 صفحه مطالعه کنيد، فكر خود را به رنج 
روزی 40 صفحه مطالعه کردن متمرکز نكنيد؛ بلكه به لذت های 
نهايی که از حاصل اين کار نصيبتان می شود، توجه کنيد. آنچه 
به جذب  وا  می دارد، ميل  و مستمر  به تالش پی گير  را  شما 
لذت هاست. کسانی از کوه باال می روند و قله را فتح می کنند که 
لذت رسيدن به قله را در ذهن بپرورانند. اين افراد در طول مسير 
هرگز به دشواری راه نمی انديشند؛ بلكه خود را در آن باال مجسم 
می کنند و به اين فكر می کنند که از آن باال همه چيز زيباست. 
همين شوق ذهنی باعث می شود که آنها براحتی، دشواری مسير 
را بپذيرند و پيش بروند؛ حال آنكه اگر آنان، تمام ذهنشان را 
معطوف به دشواری مسير می کردند و مدام به اين فكر می کردند 
که چقدر تا پايان راه باقی است، اين رنج که در ذهنشان مجسم 

می شد، بسرعت آنها را خسته می کرد.
5ـ  به خودتان پاداش بدهيد

انگيزه شما  باعث می شود  بسيار مهمی که  از کارهای  يكی 

برای مطالعه بهتر و يادگيری ماندگارتر بيشتر شود اين است 
که پس از هر مطالعه رضايت بخش يا حل تمرين ها، که با 
برنامه ريزی و به صورت اصولی صورت گرفته است، از خودتان 
تشكر کنيد و برای انجام اين کار به خودتان پاداش دهيد. اين 
جايزه مي تواند تماسی کوتاه با يك دوست صميمي يا ديدن 
قسمتي از فيلم و کارتون مورد عالقه  تان يا هر کار ديگری 
باشد که شما دوست داريد در آن لحظه انجام دهيد؛ حتی 
اگر  به خودتان وعده دهيد که  بهتر  برای مطالعه  می توانيد 
درس خاصی از رياضی يا زيست شناسی را بخوبی ياد گرفتيد 
به خود جايزه بدهيد. اين جايزه دادن ها و تشكرکردن ها از 
خودتان باعث می شود تا انگيزه و تالش شما برای يادگيری، 

بهتر و بيشتر شود.
6ـ  از افكار منفی بپرهيزید

يكی از مخرب ترين و بدترين کارهايی که می تواند انگيزه شما 
را برای يادگيری پايين آورده يا از بين ببرد، اين است که شما 
در طی مطالعه و آمادگی برای کنكور، به شكست ها فكر کنيد 
و نااميد شويد. افكار منفی مانند اينكه: »داوطلبان بسيار قوی 
زيادی وجود دارند که من نمی توانم با آنها مقابله کنم«، »من 
پيشرفت خوبی نكرده ام و با اين همه درس نخوانده نمی توانم 
نتيجه خوبی به دست بياورم«، »من در درس رياضی و عربی 
ضعيف هستم و اين درس ها، درس های مهمی برای کنكورند 
و من هم نمی توانم ضعف های خودم را در اين درس ها از بين 
ببرم« و ... می تواند آسيب جدی  بر انگيزه و روحيه شما وارد کند. 
برای آمادگی بهتر و تقويت انگيزه، نه تنها حتی به افكار منفی 
فكر نكنيد، بلكه افكار خنثی را هم از ذهن خود بيرون کرده و 
فقط به نكات مثبت خود و توانايی هايتان فكر کنيد تا بتوانيد 
محكم در ادامه راه حاضر باشيد و تا پايان آن، که رسيدن به 

هدف نهايي است، گام برداريد.   
7ـ  براي  انجام كارهایتان برنامه  مشخص داشته باشيد

برنامه ريزی، يكی از ارکان اصلی و مهم آمادگی برای کنكور است؛ 
پس حتماً برای دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت آمادگی برای 
کنكور خود برنامه داشته باشيد و براساس آن حرکت کنيد و 
با برنامه، ارزيابی کنيد. در اين  شب، ميزان هماهنگی خود را 
داشته  هميشگی  و  خاص  توجه  خود  هدف  به  برنامه ريزی، 
باشيد؛ زيرا بدون تعيين اهداف، برنامه ريزی، غيرممكن و بدون 
برنامه ريزی، نظم ناميسر است. داشتن برنامه و عمل کردن به آن 
باعث می شود تا انگيزه شما برای مطالعه بهتر و ادامه مسير کنكور 

با پشتكار بيشتر هموارتر شود.
برای اينكه انگيزه خود را برای مطالعه بيشتر کنيد به نكات زير 

نيز توجه داشته باشيد:
1 - توکل به خدای متعال را در هيچ لحظه ای از دست ندهيد؛ 
بلكه در مواقع حساس و دشواری که برايتان پيش می آيد، بيشتر 
از هميشه، به نيروی ايمان به خدا، تكيه کنيد و او را در همه 
حال، ناظر بر خود و پشتيبان واقعی تان بدانيد؛ در چنين صورتی، 

به ياری حق، موفقيت در انتظار شما خواهد بود.
2- ورزش کنيد و به اندازه  کافي بخوابيد.

3- نقاط قوت خود را بشناسيد. فهرستی از توانمندی های خود 
را تهيه کنيد و روزی دو يا سه بار با صدای بلند آنها را بخوانيد؛ 

مثاًل بگوييد: من شخص با استعدادی هستم و ....
4- بيان مطالبي نااميدانه، انگيزه و آرامش رواني فرد را کاهش 
مي دهند. براي رفع اين مشكل بايد از ارتباط با افرادي که داراي 

تفكر منفي هستند، اجتناب کرد.
5- هر زماني که احساس مي کنيد عالقه اي به زندگي، تحصيل، 
ارتباط با ديگران و ... نداريد، با مشاوران مجّرب صحبت کنيد تا 

علت بروز مشكل شما ريشه يابی و حل شود.
6- سوء تغذيه، مشكالت جسماني يا رواني نيز در بي رغبتي و 
کاهش انگيزه تأثير دارد؛ بنابراين، اگر در اين زمينه مشكالتي 

داريد حتماً آنها را برطرف کنيد.
7- اگر در گذشته خوب مطالعه نكرده يا نتيجه خوبی به دست 
نياورده ايد، فقط به عنوان يك تجربه به آن نگاه کنيد و نه به 
مثابه شماتت و سرزنش کردن خودتان. احساس گناه مي تواند 

نشاط و انگيزه انسان را در ادامه دادن راه بگيرد.
8- از اينكه کمي به خود سختي دهيد نهراسيد. بزرگترين مانع 
براي رسيدن به استعدادهاي دروني، همين راحت طلبي است. 
اتفاق هاي مهم، زماني رخ مي دهند که شما کمي تالش و سختي 

را هم تحمل کنيد.
9- از اشتباه کردن نهراسيد. 

10- فكر خود را به مسائل معمولي محدود نكنيد و سعي کنيد 
که آن را توسعه دهيد و به مسائل بزرگتر و عميق تر فكر کنيد.

شاد،  افراد  کنيد.  انتخاب  خود  زندگي  در  را  بودن  شاد   -11
هميشه انگيزه بيشتري براي انجام امور دارند. شادي حق مسلّم 

شماست؛ هرگز آن را با چيز ديگري عوض نكنيد. 
12- به خود ياد بدهيد که کاري را که آغاز کرده ايد، بايد تمام 
کنيد. بسياري از ما، پيش از پايان يك کار يا انجام يك تصميم، 
توجه  نيست.  خوب  موضوع،  اين  مي رويم.  ديگري  کار  سراغ 

داشته باشيد که هميشه کارهاي خود را تمام کنيد.
13- در »حال« زندگي کنيد. وقتي در »گذشته« ها گير کرده ايد 
يا در »آينده« اي که نيامده است، سير مي کنيد، نمي توانيد از 
لحظه هاي کنوني خود استفاده کنيد و تصميمات درستي را در 

پيش بگيريد.
14- وقتي درمانده مي شويد يا شكست مي خوريد، هرگز عقب 

نشيني نكنيد؛ شايد موفقيت در چند قدمي شما ايستاده باشد.
15- هميشه آرزوهاي بزرگي در سر بپرورانيد. اگر چيزي فراتر از 
سطح انتظار افراد باشد، همه تالش خود را مي کنند تا آن آرزو و 

خواسته را برآورده کنند.
16- فهرستی از فوايد مادی، معنوی و موقعيتی درس خواندن و 
کسب موفقيت تحصيلی خود را تهيه کنيد و آن را هر روز مرور 

کنيد و روی يكی از آن فايده ها کمي فكر کنيد.
17- فهرستی از پيامدهای منفی درس نخواندن را تهيه و با تأمل 
در مورد آنها، اين پيامدهای منفی را برای خود، جدی، بزرگ و 

معضل آفرين معرفی کنيد.
18- با مشورت با افراد خبره، نحوه درس خواندن خود را اصالح 

کنيد و برای اوقات شبانه روز خود برنامه ريزی کنيد.
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