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20 جامدی الثانی، خجسته زاد روز 

حرضت فاطمه زهرا)سالم الله علیها( 

و فرزند برومندش ، حرضت امام خمینی)ره( 

بر همگان تهنیت باد

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
برگزار می کند:

دومین جشنواره ترویج علم 

در پایان نامه های دانشجویی
نامه های  پایان  در  علم  »ترویج  جشنواره  دومین 
مرکز  علم  ترویج  گروه  همت  به  دانشجویی«، 
معرفی  با هدف  و  کشور  علمی  تحقیقات سیاست 
و  مردم  میان  شکاف  از  کاستن  فرهنگ  عمومی 
محققان، جلب توجه دانشگاهیان و دانشجویان به 
چالش های پیِش روِی کشور و تشویق دانشگاهیان 
به برقراری ارتباط مستقیم با مردم، برگزار می شود. 

این جشنواره با تمرکز بر »چالش های پیِش روِی کشور« 
و فراهم آوردن زمینه ای برای گفت وگو و هم اندیشی میان 
و  پیِش روِی کشور  و مردم دربارۀ چالش های  علم ورزان 
یادگیری  و  غیررسمی  آموزش  به  عمومی  توجه  جلب 

مادام العمر، آمادۀ دریافت آثار است.
کارشناسی ارشـد  مقاطـع  از  یکـی  در  دانش آموختـگان  از 
شـرایط  بـه  توجـه  بـا  می شـودکه  دعـوت  دکتـري  یـا 
تاریـخ  تـا  را  خـود  آثـار  جشـنواره،  ایـن  در  شـرکت 
عالقه منـدان  همچنیـن  کننـد.  ارسـال   ۹۷ فروردیـن   ۲۷
 می تواننـد بـه منظـور دریافـت اطالعـات بیشـتر بـه آدرس:
http://www.nrisp.ac.ir/node/1937 مراجعه کنند.

تا چهارشنبه 16 اسفند ادامه دارد:

ویرایش اطالعات  ثبت نامی 

و ثبت نام جدید آزمون سراسری 97

همراه با شما 
تا آزمون سراسري )5( 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص :

 ثبت نام پذیرش دوره هاي کارداني 

نظام جدید فني و حرفه اي 96

گفت و گو با یاسمن میر، رتبۀ 6 کشوری 

گروه آزمایشی علوم تجربی درآزمون سراسری 96 :

هرچه بیشتر می خواندم احساس خستگی کمتری می کردم
صفحه   8

صفحه   12

صفحه   14

چگونه مطالعه کنیم: انفرادي یا گروهي؟

گذر از موانع درسي براي رسیدن به موفقیت
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از روز گذشته 13 اسفند تا پایان روز چهارشنبه 16 
اسفند ماه جاري، سازمان سنجش فرصتي فراهم آورده 
که   13۹۷ سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  تا  است 
در مهلت تعیین شده ) از تاریخ اول لغایت 11 بهمن 
ماه( از طریق سایت این سازمان اقدام به ثبت نام در 
سایت  این  به  مراجعه  با  بتوانند  کرده اند،  آزمون  این 
به نشاني: www.sanjesh.org، نسبت به مشاهده 
قرار  آن  روي  )که  خود  ثبت نامي  اطالعات  کنترل  و 
اطالعات  تمایل،  صورت  در  و  اقدام  است(،  گرفته 

ثبت نامي خود را ویرایش کنند.
بازۀ زماني یاد شده )13 تا 16 اسفند ماه(  در  ضمناً 
از سوي سازمان سنجش ترتیبي اتخاذ گردیده است 
تا داوطلباني که در مهلت مقرر به هر دلیل، موفق به 
نگردیده اند،   13۹۷ سال  سراسري  آزمون  در  ثبت نام 
بتوانند در این فرصت ایجاد شده، پس از مطالعه دقیق 

آزمون   )1 )دفترچه شماره  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
و  مذکور  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با  سراسري، 
اطالعیه هاي  اساس  بر  ثبت نام،  اعتباري  کارت  خرید 
آزمون  ثبت نام  )اطالعیه   ۹5/11/14 و   1 مورخ 
سراسري سال 13۹6( نسبت به ثبت نام در این آزمون 

اقدام کنند.
براي  شده  فراهم  فرصت  که  است  یادآوري  به  الزم 
ثبت نام افرادي که متقاضي ثبت نام در آزمون سراسري 
این  در  ثبت نام  به  موفق  مقرر  مهلت  در  ولي  بوده، 
آزمون نشده اند، آخرین فرصتي است که براي ثبت نام 
داوطلبان شرکت در آزمون یاد شده ایجاد شده است 
و پس از پایان این مهلت، امکان ثبت نام در این آزمون 

به هیچ وجه میسر نخواهد بود. 
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون سراسري )5( 

حضرت امام رضا )ع( فرمودند: 
همانا نماز، نیکوترین صورتي است که خدا آن را 

خلق کرد.

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت، زیِر گام هاي 

مادران است.

با خاموش بودِن بسیار، وقار پدیدار شود، و با دادِن 
داد ]برقراري عدالت[، دوستان فراوان گردند، و با 
با فروتني،  بخشش، بزرگي َقدر آشکار گردد، و 
رنج ها  تحمل  با  و  شود،  پایدار  و  تمام  نعمت 
َسروري به دست آید، و به عدالت کردن، دشمن 
]آدمي[  بي خرد،  برابر  بردباري  با  و  درآید،  پا  از 

یاراِن بسیار یابد. 

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

نظیر  بین المللی  آزمون های  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
TOEFL ، GRE،IELTS و ... می رساند با توجه به وجود 
تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
داوطلب   با مشخصات  نظر،  مورد  اخذ مدارك  بر  مبنی  واهی 
افراد  این  از  توجهی  قابل  مبالغ  اخذ  و  به کالهبرداری  اقدام 
می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع 
قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار 
خواهند گرفت که قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز 
برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه 
)بخش  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  طریق  از  وجه 
اطمینان  مرکز  بودن  مجاز  به  نسبت  بین الملل(  آزمون های 

حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد 
خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
تا  از 2  داوطلبان  این  ضمنًا  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این 
برگزار  سازمان  این  که  آزمون هایی  در  شرکت  از  سال   10
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
در  ثبت نام  به  اقدام  محرومیت  طول  در  متخلفان  که  صورتی 
یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان 

در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

و  بوده  قوانین  رعایت  به  موظف  آزمون ها  برگزاری  مراکز   -  3
صورت  در  و  نمایند  خودداری  افراد  این  ثبت نام  از  بایستی 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن 
مجریان آزمون نمایند و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی 
برگزاری  مقررات  برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس 
آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به 
مدت 2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل 
هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن 
به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه 
خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای  صدور احکام قضائی 

به مراجع قضائی معرفی می گردند.
امتیاز  صاحب  مؤسسات  قوانین  براساس  که  می شود  یادآور 
آزمون های بین المللی، کلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی 
و در صورت عدم  انجام شود  شخصَا توسط شخص متقاضی 
رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به 
عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این 
زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف 
اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند 

برخورد قانونی خواهد شد.
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از سوی دانشگاه آزاد اعالم شد:
دستورالعمل معافیت و سنوات ارفاقی

 دانشجویان مشمول

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، 
اخذ  و  تحصیلی  معافیت  دستورالعمل  بخشنامه 
سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل 

را ابالغ کرد. 
بر اساس اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا، یک دستورالعمل، 
مالک اقدام برای درخواست معافیت تحصیلی و سنوات ارفاقی 
دانشجویان مشمول قرار گرفته و تمام ابالغیه های قبلی در 

خصوص معافیت تحصیلی »کان لم یکن« تلقی می شود.
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی 
ناجا، که از این پس مالک عمل قرار خواهد گرفت، شامل 
مواردی ازجمله فرآیند درخواست و صدور معافیت تحصیلی، 
ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویی، معافیت تحصیلی 

دانشجویی خارج از کشور و ... است.
سال،  کاردانی۲/5  مقطع  در  مشموالن  تحصیلی  سنوات 
کارشناسی ناپیوسته 3 سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال، 
کارشناسی پیوسته 5 سال، کارشناسی ارشد پیوسته 6 سال، 
دکتری پزشکی پیوسته ۸ سال و دکتری تخصصی 6 سال است.

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف، به شرطی می توانند 
از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل 

طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند.
در آیین نامه سازمان نظام وظیفه عمومی تأکید شده است 
که فارغ التحصیل شدن در مهلت یکساله معرفی، مجوزی 
نخواهد  باالتر  مقاطع  در  تحصیلی  معافیت  صدور  برای 
معرفی  یکساله  مهلت  در  دانشجو  چنانچه  بنابراین،  بود؛ 
فارغ التحصیل شود، حق ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را 
نداشته و تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم، 

شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواهد داشت.
معافیت تحصیلی دانشجویی به مشموالنی که وارد غیبت 
تحصیلی  مقطع  همان  در  قباًل  که  مشموالنی  شده اند، 
فارغ التحصیل شده اند، مشموالنی که از تاریخ فراغت مقطع 
باشد،  شده  سپری  تحصیلی  سال  یک  از  بیش  متوسطه 
دانشجویانی که از تاریخ فراغت یا انصراف آنها بیش از یک 
سال سپری شده باشد، دانشجویانی که بعد از اتمام سقف 

ادامه  از  معرفی  مهلت  یا  ارفاقی  سنوات  در  اولیه  سنوات 
تحصیل انصراف داده باشند، و دانشجویانی که در مقطع 
به  و  شده  پذیرفته  باالتر  و  پیوسته  کارشناسی  تحصیلی 
واسطه انصراف مدرک معادل خارج از سنوات اولیه مقطع 

پایین تر اخذ کرده اند، تعلق نمی گیرد.
الزم به یادآوري است که متن کامل آیین نامه جامع معافیت 
تحصیلی، از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا صادر شده 
و در اختیار تمامی واحدها قرار گرفته است و دانشجویان 
می توانند با مراجعه به واحد دانشگاهی محل تحصیل خود، 

از جزئیات آن اطالع یابند.

با حضور معاون اول رئیس جمهور 
و به میزبانی وزارت بهداشت:

40 دانشجوی نمونه کشوری معرفی 
و تقدیر می شوند

با  بهداشت،  وزارت  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اینکه امسال وزارت بهداشت میزبان برگزاری  بیان 
جشنواره دانشجوی نمونه کشوری است، اظهار کرد: 
در این مراسم، که با حضور دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور برگزار می شود، 40 دانشجوی نمونه 

کشوری تقدیر می شوند.

دکتر محمدرضا فراهانی، ضمن اعالم این خبر، در خصوص 
برای  اینکه  بیان  با  نمونه،  دانشجوی  جشنواره  برگزاری 
انتخاب برگزیدگان این جشنواره، موضوع پرونده و شناسنامه 
آموزشی دانشجویان مّد نظر قرار گرفته است،گفت: برای 
انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه، فعالیت های پژوهشی، 

آموزشی و فرهنگی دانشجویان مّد نظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: جشنواره دانشجوی نمونه، جشنواره ای است 
که منتخبان آن در همه حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار 
می گیرند و عمدتاً کسانی انتخاب شده اند که انسان های چند 
بعدی هستند و از این رو، این مراسم در بین جشنواره های 

دیگری که برگزار می شود، منحصر به فرد است.
بیان  با  بهداشت،  وزارت  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
دانشجویان  بین  از  این جشنواره، سالیانه  منتخبان  اینکه 
دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم برگزار انتخاب 
می شوند، افزود: هر سال 40 نفر در این جشنواره برگزیده و 
معرفی می شوند که ۲۷ نفر از این افراد، از وزارت علوم و 
13 نفر از وزارت بهداشت هستند و در جشنواره دانشجوی 

نمونه کشوری، ابتدا رقابت های درون دانشگاهی وجود دارد 
و بعد از آن، رقابت بین وزارتخانه هاي بهداشت و وزارت علوم 

است.
دکتر فراهانی، با اشاره به اینکه جشنواره دانشجوی نمونه، 
ساعت 15 روز 15 اسفند ماه جاری با حضور معاون اول 
و  علوم  وزرای  کرد:  اظهار  می شود،  برگزار  رئیس جمهور 

بهداشت نیز در این مراسم حضور پیدا می کنند.  
این  قبلی،  ادوار  و  گذشته  سال های  در  کرد:  تصریح  وی 
جشنواره در ساختمان نهاد ریاست جمهوری برگزار می شد 
و تعداد محدودی از برگزیدگان و خانواده های آنان در این 
مراسم  شرکت می کردند؛ اما در سال جاری، این جشنواره 
در فضای دانشگاه علوم پزشکی تهران و با شرکت پرشور 
و  پژوهشی  علمی،  حوزه های  در  فعال  دانشجویان  آزاد  و 

آموزشی برگزار خواهد شد.
به  اشاره  با  بهداشت،  وزیر  و دانشجویی  فرهنگی  معاون 
جوایز و تسهیالت در نظر گرفته شده برای دانشجویان 
دکتری  مقطع  در  منتخب  افراد  برای  گفت:  منتخب، 
تخصصی 10 میلیون تومان، در مقطع دکتری عمومی و 
تومان و در مقطع کارشناسی  کارشناسی ارشد ۹ میلیون 
۸ میلیون تومان هدیه در نظر گرفته شده است. همچنین 
برای دانشجویان برگزیده، سهمیه برای ادامه تحصیل در یک 

مقطع باالتر در نظر گرفته شده است. 
علوم  دانشگاه های  تمام  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
پزشکی، در رقابت تنگاتنگی در این جشنواره حضور پیدا 
کرده اند و در این سال ها برگزیده شدن دانشگاه ها نیز متغیر 
بوده است؛ اما امسال از بین 13 نفر برگزیده دانشگاه های 
وزارت بهداشت، دانشگاه تهران که در سال گذشته منتخبی 

نداشت، 5 نفر برگزیده داشت.

معاون آموزشی وزارت علوم:
ادامه تحصیل فارغ التحصیالن مجازی در 

مقاطع باالتر مشکل قانونی ندارد

معاون آموزشی وزارت علوم، با تأکید بر اینکه هیچ 
در  مجازی  فارغ التحصیالن  تحصیل  برای  منعی 
دوره های باالتر وجود ندارد، گفت: از نظر قانونی، همه 
دانشگاه ها در صورت تأمین زیرساخت ها و ملزومات 
آموزش های مجازی می توانند همه دوره های این نوع 

آموزش ها را راه اندازی کنند.
کنفرانس  دوازهمین  در  شریعتی نیاسر،  مجتبی  دکتر 
یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران، که روز گذشته در تاالر 
الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد،  برگزاری 
دوره های مجازی در دانشگاه ها را از مهم ترین اولویت ها و 
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اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درخصوص:

اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي داوطلبان متقاضي 
شرکت در آزمون  سراسري  سال  1397 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي و دانشگاه آزاد اسالمي و همچنین ایجاد امکان ثبت نام برای آن 

دسته از داوطلباني که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

در صورتی  و گفت:  کرد  عنوان  علوم  وزارت  سیاست های 
که زیرساخت های آموزش های مجازی نظیر تأمین منابع،  
مدرسان، مسائل اینترنتی و الکترونیکی و... تأمین شود، قطعاً 
این نوع آموزش ها مورد حمایت وزارت علوم خواهند بود؛  چرا 
که آموزش های مجازی به خوبی می تواند خالء آموزش عالی 

در بخش های مختلف را پر کند.
وی در ادامه تصریح کرد: آموزش های مجازی، قطعاً دارای 
امتیازات بسیاری است که اگر به آنها بها بدهیم، مطمئناً 
نوع  این  بود و ما معتقد هستیم که  نجات بخش خواهد 
آموزش ها باید بتواند در همه مقاطع و رشته های تحصیلی 
ورود پیدا کند؛  اما همان طور که تأکید کردم، باید خالء و 

زیرساخت های آن تأمین شود.
معاون آموزشی وزارت علوم، همچنین در خصوص اعتبار 
در حال  کرد:  نیز خاطرنشان  آموزش های مجازی  مدرک 
حاضر، تمامی دوره های مجازی که رسماً از آموزش عالی 
مجوز می گیرند، از نظر اعتبار، مدارک آنها کاماًل دارای اعتبار 
بوده و فرقی با مدارک سایر آموزش ها ندارد و حتی بعضاً 
دانش آموختگان این آموزش ها توفیقات بهتری را نیز برای 

رسیدن به مدارج باالتر کسب می کنند.
دکتر شریعتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، فارغ التحصیالن 
دانشگاه پیام نور، که دوره های مجازی را طی می کنند، به خوبی 
در مقاطع تحصیلی باالتر ورود پیدا کرده اند و نشان می دهد که 

این نوع آموزش ها، در اصل بسیار کارآمد و مؤثر نیز هستند.
دانشگاه ها می توانند در همه  اینکه همه  بر  تأکید  با  وی، 
دوره های آموزشی به آموزش های مجازی ورود پیدا کنند، 
که  صورتی  در  کردم،  تأکید  که  طور  همان  داد:  ادامه 

زیرساخت ها و ملزومات آموزش های مجازی وجود داشته 
باشد،  دانشگاه ها می توانند در این زمینه ورود پیدا کنند و 
حتی دانشگاه پیام نور نیز در صورت تأمین این زیرساخت ها 

می تواند آموزش های مجازی در دوره دکتری داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت علوم، در پایان، در خصوص برخی از 
مشکالتی که برای پذیرش فارغ التحصیالن دوره های مجازی 
در برخی دانشگاه ها ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: پذیرش 
این دانشجویان از ابعاد حقوقی، قانونی و اجتماعی و عرفی 
قابل بررسی است، و در بعد حقوقی که از سوي وزارت علوم 
تعریف می شود، همه فارغ التحصیالن آموزش های مجازی 
می توانند در دوره های باالتر تحصیل کنند؛ اما در بعد عرفی، 
گاهی ممکن است برخی از دانشگاه ها نپسندند که این نوع 
البته باید در این زمینه  فارغ التحصیالن را درک کنند، و 

فرهنگ سازی صورت بگیرد.

در دانشگاه آزاد صورت می گیرد:
اختصاص ۲0 درصد تخفیف شهریه به 

دانشجویان تحت پوشش بهزیستی
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، طی بخشنامه ای، شیوه نامه 
اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت شهریه از دانشجویان 

تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را ابالغ کرد. 
آزاد  دانشگاه  میان  منعقده  تفاهم نامه  اجرای  راستای  در 
اسالمی و سازمان بهزیستی کشور و به منظور تحقق اصل 
عدالت محوری و ایجاد فرصت های برابر برای رشد و شکوفایی 
علمی و فرهنگی همه دانشجویان، به ویژه دانشجویان تحت 

پوشش سازمان بهزیستی، تمام دانشجویان تحت پوشش 
این سازمان در تمام مقاطع تحصیلی از میزان ۲0 درصد 
تخفیف شهریه تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹6 

و نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برخوردار می شوند.
همچنین به منظور تسهیل در خدمت رسانی به این دسته از 
دانشجویان، شیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت شهریه 
به  بهزیستی کشور که  دانشجویان تحت پوشش سازمان 
امضای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
و رئیس سازمان بهزیستی کشور رسیده است، به واحدها و 

مراکز آموزشی ابالغ می شود.
مددجویان  حال  رفاه  و  اداری  مراحل  تسهیل  منظور  به 
سازمان، آن دسته از دانشجویان مشغول به تحصیل که در 
ترم های گذشته معرفی نامه خود را به دانشگاه محل تحصیل 

ارائه کرده اند، نیازی به ارائه معرفی نامه جدید ندارند.
دانشجو موظف است پس از ثبت هر مقطع تحصیلی از سوي 
کارشناس امور دانشجویان سازمان بهزیستی استان محل 

سکونت، نسبت به ثبت ترم خود اقدام کند.
و  واحد  انتخاب  مراحل  اتمام  از  پس  باید  دانشجو  ضمناً 
حداکثر تا دو هفته پس از انجام حذف و اضافه، اطالعات 
مالی خود شامل هزینه قابل پرداخت پس از اعمال تخفیف، 
شناسه پرداخت و شماره حساب مربوط به واحد دانشگاهی 
را در سامانه درج کند و در اسرع وقت، اصل مدارک شامل 
برگه انتخاب واحد و هزینه شهریه خود را به همراه کارنامه 
کل  اداره  به  دانشگاه،  معتبر  مهر  به  ممهور  گذشته  ترم 

بهزیستی استان محل تحصیل تحویل دهد.

کلیه  به  اطالع   بدین وسیله    ۹6/11/14 و   ۹6/11/01 مورخ  اطالعیه هاي  پیرو 
براي  پذیرش  آزمون  سراسري  سال 13۹۷  داوطلبان متقاضي  ثبت  نام  و شرکت  در 
پردیس خودگردان  مجازي،  نیمه حضوري،  )شبانه (،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   در 
دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام نور )آموزش  از راه  دور( و مؤسسات  
آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد 
اسالمي )برای آن دسته از کد رشته هاي تحصیلي که پذیرش در آنها بر اساس آزمون 
صورت مي پذیرد(، که در مهلت تعیین شده )از تاریخ ۹6/11/01 لغایت ۹6/11/16( 
نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نموده اند، مي رساند که اطالعات ثبت نامي 
پایگاه  لغایت روز چهارشنبه ۹6/1۲/16 روي  از روز یکشنبه مورخ ۹6/1۲/13  آنها 
لذا کلیه  قرار مي گیرد؛   www.sanjesh.org به نشاني:  این سازمان  اطالع رساني 
دقیق  مطالعه  از  و پس  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  که  دارد  متقاضیان، ضرورت 

دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه راهنما از طریق پایگاه اطالع رساني مذکور قابل 
دریافت است( و همچنین مندرجات اطالعیه مورخ ۹6/11/14، نسبت به مشاهده و 
کنترل اطالعات ثبت نامي خود اقدام کرده و در صورت تمایل، نسبت به ویرایش این 

اطالعات اقدام نمایند.
ضمناً به منظور مساعدت با داوطلباني که در مهلت مقرر به هر دلیل موفق به 
ثبت نام در آزمون سراسري نگردیده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که در بازه زماني 
فوق )۹6/1۲/13 لغایت ۹6/1۲/16(، این متقاضیان نیز بتوانند پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات اطالعیه هاي مورخ ۹6/11/01 و ۹6/11/14، با 
مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و خرید کارت اعتباري، نسبت به ثبت نام در این 

آزمون اقدام نمایند.             روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص :

 تاریخ ثبت نام پذیرش در دوره هاي 
کارداني نظام جدید دانشگاه 
فني و حرفه اي سال 1397  

و پذیرش در دوره هاي کارداني  ثبت نام  اطالع کلیه متقاضیان  به  بدین وسیله 
مصوبه  به  توجه  با  که  مي رساند   13۹۷ سال  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جدید  نظام 
دهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 13۹6/11/30، پذیرش براي 
کلیه رشته هاي دوره هاي مذکور در سال 13۹۷ صرفاً براساس سوابق تحصیلي )معدل 
کل دیپلم( خواهد بود و با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي، این پذیرش 

منحصراً براي دانشگاه فني و حرفه اي صورت خواهد پذیرفت. 
به  براي دوره هاي مذکور،  انتخاب رشته  و  ثبت نام  فوق،  مراتب  به  توجه  با  لذا 
شنبه  روز  در  و  آغاز خواهد شد   13۹۷/3/6 مورخ  یکشنبه  روز  از  اینترنتي  صورت 
مورخ 13۹۷/3/1۲ پایان مي پذیرد. کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر 

گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما )که هم زمان با ثبت نام از طریق 
دسترسي  قابل   www.sanjesh.org نشاني:   به  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  اطالعات مورد  و  نمودن مدارک  فراهم  است( و 
اشاره شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته براي پذیرش در دوره هاي فوق 

اقدام نمایند.
ضمناً به اطالع می رساند که با توجه به تغییر نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
برای تحصیالت متوسطه، نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در سال 13۹۸، در 

زمان مقرر اطالع رسانی خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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به عنوان  کشور،  آموزش  سازمان سنجش  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
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 ۹6-۹۷ نیز همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون های آزمایشی سنجِش 
افرادی که خود را برای  پیش را برای استفاده دانش آموزان پیش دانشگاهی و کلیه 
آماده  عالی  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  آزمون سراسری سال 13۹۷  در  شرکت 

می نمایند، طرح ریزی نموده است.

ویژگی های آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:
* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهریور ۹6 با هدف ارزیابی از مطالعات 

تابستانی داوطلبان؛
براساس  دبیرستان ها  درسی  برنامه  با  مطابق  مرحله ای  آزمون های  برگزاری   *

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 زیر است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون هاي آزمایشي سنجِش پیش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پیش:

تابستانه در سه نوبت، طی ماه های تیر، مرداد و شهریورماه سال جاری  آزمون های 

)13۹6( برگزار می شود.
بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون های مرحله ای در 6 نوبت 
از  و براساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوري که در هر مرحله 
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 
به  مربوط  قسمت هاي  آزمون،  مرحله سوم  در  مثال،  )براي  مرحله طراحي می شود 
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بوجه بندی 

مرحلۀ سوم خواهد بود(.
ارزیابی  آزمون  عنوان  تحت  چهارم  مرحله  مرحله  ای،آزمون  آزمون  بین شش  در 
چهار  پرسش های  با  داوطلبان  بیش تر  آشنایی  به منظور  اول  ترم  جمع بندی  و 
برگزاری  به  توجه  با  می رود  انتظار  که  می شود  برگزار  اول  ترم  مباحث  گزینه ای 
درسی  کامل، دانسته های  آمادگی  با  آزمون  این  در  داوطلبان  اول،  ترم  امتحانات 
خود را ارزیابی نمایند. پس از برگزاری 6 نوبت آزمون هاي آزمایشي مرحله اي فوق، 
از ابتدای سال ۹۷، 4 نوبت آزمون های آزمایشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون 
سراسري سال 13۹۷ با هدف رساندن داوطلبان به حداکثر آمادگی براي حضور 
در آزمون سراسری 13۹۷ 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 
مطلع  آزمون سراسري  در   براي شرکت  آمادگي خود  میزان  از  کارنامه  ها  این  در 
و  بعد  مرحله  آزمون  برگزاري  از  قبل  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  شوند 
در نهایت آزمون سراسري اقدام نمایند. کارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله 
نشانی: به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  برگزاری  روز  همان  عصر   در 

 www.sanjeshserv.ir منتشر می شود.
در  تعداد کثیر شرکت کنندگان  به  توجه  با  که  است  نکته ضروري  این  توضیح      
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.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
پیش:

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

جلسه خود اقدام می نمایند.

روز  عصر  در  پیش  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
  www.sanjeshserv.irبرگزاری هرآزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی 
کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش  آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پیش ویژه دانش آموزان

پیش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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آموزش  سنجش  سازمان  ضوابط  و  مصوبات  آخرین  براساس  آزمایشی،  آزمون های 
نمره  همچنین  شد.  خواهد  عمل   13۹6 سال  سراسری  آزمون  با  ارتباط  در  کشور 
نمره آزمون  براساس  آزمون دروس عمومی و اختصاصی همانند آزمون سراسری و 
)با توجه به  برابر نمره آزمون اختصاصی  )با توجه به ضرایب( به عالوه سه  عمومی 

ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پیش: 
برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی را در نظر گرفته است که این امکان 
بهره مند  بیشتری  از تخفیف  مراحل  تعداد  افزایش  در صورت  تا  می نماید  میسر  را 
گردند و در این جهت برای سال ۹6-۹۷ شیوه اعمال تخفیف 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 شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پیش: 

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 3 نوبت آزمون مرحله ای و 3 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 توصیه می شود که داوطلبان عزیز در 

کلیۀ 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 آزمایشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی 
است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام 
تخفیف ویژه  احتساب  با  این صورت  در  که  است  جامع  آزمون  نوبت   4 در  یکجا 
 1/220/000 و مجموعاً  ریال   305/000 آزمون  ریالی، متوسط شهریه هر   60/000

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.
داوطلبانی  برای  ثبت نام،  به هزینه های  مربوط  تکمیلی  است که جدول  به ذکر  الزم 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش پیش به صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی 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 
بانکی عضو شبکه شتاب و  از کارت های  با استفاده  پیش در سراسرکشور مي توانند 
مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
رهگیري  کد  و  اقدام  ثبت نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  کشور 

دریافت نمایند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهندة 
کارت  خرید  از  بعد  وي  که  است  الزم  و  نبوده  داوطلب  نهایی  ثبت نام 
اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی 

دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت 
با  ثبت نام، می توانند  داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط 
نمایند. ساعات  خط ویژه 4۲966-0۲1 )صدای داوطلب( تماس حاصل 

تماس: صبح 8:30 الی 1۲:30 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 
تلفن هاي:  با شماره  الی 16:00   الی 1۲:30و عصر 13:30  در ساعات: صبح۸:30  

۸۸۸44۷۹1 الی ۸۸۸44۷۹3 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
این  در  نیز  جامع  آزمون هاي  جمله  از  آزمون ها  مراحل  و  نوبت ها  کلیه  ثبت نام   -1
تخفیف در  از حداکثر  برخورداری  براي  توصیه می شود که  و  انجام مي شود  مرحله 

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

در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سایت  طریق  از  کشور  سراسري  داوطلبان  کلیه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اینترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزي شرکت 
تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزاي شیرازي، خیابان شهید  نشاني:  به 
آماده  نیز  تلفن: 883۲1455  نژاد کي، روبروي کالنتري سنایي، پالك 30، 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است. 

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش پیش
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طریق 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 سنجش ـ ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 

شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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گفت و گو با یاسمن میر، رتبۀ 6 کشوری گروه 
آزمایشی علوم تجربی درآزمون سراسری 96:

هرچه بیشرت می خواندم  
احساس خستگی کمرتی می کردم
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 خانم میر ! به عنوان اولین و مهم ترین سؤالی که برای هر داوطلب آزمون 
سراسری مطرح است، می خواهیم بدانیم که  نحوۀ مطالعۀ تان در هر یک از 

دروس آزمون سراسری، چگونه بوده است؟
زبان و ادبیات فارسي: ادبیات را ابتدا درس به درس می خواندم و بعد از عید نیز 
به صورت موضوعی مطالعه می کردم؛ یعنی در ابتدا متن یک درس، معنی لغات و 
آرایه هایش را می خواندم و تست می زدم، و بعد از عید به طور موضوعی تست می زدم. 
در کل حدوداً هر شب یک ساعت برای ادبیات وقت می گذاشتم و در برنامه ام تست 

قرابت معنایی هم بود. 
عربی: به نظر من قواعد عربی را باید مفهومی یادگرفت. خود من، با اینکه سال چهارم 
کالس عربی نداشتیم، اما هیچ وقت مطالعه عربی را رها نکردم، و هر چند که در این 
درس قوی بودم و نقطه قوت من بود، ولی هفته ای پنج تا شش ساعت برای مطالعه و 

تست زدن در این درس وقت می گذاشتم. 
معارف اسالمی: برای فراگیر درس معارف اسالمي، تست زیادی می زدم؛ البته در ابتدا 
متن کتاب را می خواندم و بعد تست می زدم و سپس نکات تست های آزمون سراسری 
را در متن درس مشخص می کردم، و اگر نکته ای بود در حاشیۀ کتاب می نوشتم؛ برای 
مثال، آیات یا قسمت هایی از درس های مختلف که با هم مرتبط بودند، در یک جا 
می نوشتم. در نتیجه، پاسخ به سؤال های ترکیبی کنکور برایم آسان بود. در کل به نظر 

من، مرور متن کتاب معارف، مهم  تر از تست زدن است. 
زبان خارجی: پیش از سال چهارم، کالس زبان می رفتم و تافلم را گرفته بودم. برای 
همین در این درس مشکلی نداشتم. با این همه، هفته ای دو تا سه ساعت برای زبان 
وقت می گذاشتم؛ چون هر قدر هم تسلط داشته باشی، اگر مطالعۀ زبان را رها کنی، 

مهارت و توانمندی ات را در پاسخگویی به سؤال های این درس از دست می دهی. 
زمین شناسی: درس زمین شناسی برایم بی اهمیت نبود؛ چون می دانستم که در بهبود 
رتبۀ کل تأثیر دارد و انتظار داشتم که در کنکور نیز درصد بهتری در این درس کسب 

کنم. 
ریاضی: بعضی از داوطلبان گروه آزمایشي علوم تجربی، به ریاضی کم توجه یا بی توجه 
هستند، اما من از بچگی به ریاضی عالقه مند بودم و در این درس تست زیاد زدم؛ البته 
هر روز ریاضی نمی خواندم ، اما زمانی که ریاضی می خواندم، دو تا سه ساعت برای این 

درس وقت می گذاشتم و آن را به صورت تستی می خواندم. 
زیست شناسی: اول متن کتاب زیست شناسی را روزنامه وار می خواندم و بعد تست 
می زدم و نکات تست را در حاشیه درس می نوشتم و دفعات بعد، قبل از حل دوبارۀ 
تست، متن کتاب را، همراه با نکاتی که یادداشت کرده بودم، می خواندم. این روش، 
خیلی مؤثر بود. تالش می کردم تست هایی که می زنم شبیه به کنکور باشد و هر تستی 
که می زدم، همراه آن تست به متن کتاب برمی گشتم. کاًل اینکه فقط متن کتاب را 
بخوانیم، اثر ندارد و به نظر من بهتر است که جمالت را در قالب »صحیح« و »غلط« 
خواند یا یک مجموعه از نکات دام دار را مشخص کرد و برای یک مجموعه از نکات 

زیست شناسی که رویش تأکید می شود، اهمیت بیشتری قائل شد. 
همچنین الزم است که مباحث زیست شناسي را به صورت ترکیبی خواند؛ برای مثال، 

وقتی مبحث گیاهی را می خوانیم، مباحث گیاهی چهارم و سوم و دوم را در کنار هم 
بخوانیم و نکات مهم آنها را مشخص و مرور کنیم؛ چون بعضی از مثال های کتاب 
مثل »شارش« آن قدر مهم است که باید هربار نکاتش به صورت جمالت »صحیح« 
و »غلط« یا در تست های کنکور، مرور شود. نکته دیگر استثناءها هستند که من در 

حاشیۀ هر درس اضافه می کردم و در تست ها هم اهمیت بسیار دارد. 
من برای زیست شناسی وقت زیادی می گذاشتم و معموالً روزهایی که مدرسه نداشتم، 
چهار ساعت )دو ساعت صبح و دو ساعت غروب( و روزهایی که مدرسه داشتم، دو 
نیز که شرکت می کردم،  آزمایشی  آزمون های  ساعت زیست شناسی می خواندم. در 
نکته های مهم تست ها را وارد کتابم می کردم، و در نتیجه، هر بار که متن کتابم را 

می خواندم، عالوه بر متن کتاب، همۀ نکات تست برایم مرور می شد. 
فیزیک: فیزیک را خیلی مفهومی می خواندم. به این درس عالقه داشتم و به آن 
بی توجهی نمی کردم و حتی به  یک مجموعه از مباحث که سخت تر بود و بچه های 
دیگر آن را نمی خواندند، عالقه داشتم. به داوطلبان هم پیشنهاد می کنم که درس 
فیزیک را به صورت مفهومی بخوانند تا بتوانند به انواع سؤال های این درس را پاسخ 
دهند. فصل ۷ و ۸ فیزیک پیش دانشگاهي را هم، که حفظی است و باید متن کتاب 
را خواند، با دقت خواندم؛ در ضمن، تست هم باید زیاد زد تا خالقیت و ابتکار الزم را 

برای حل تست های این درس به دست آورد. 
شیمی: هر شب شیمی می خواندم؛ چون اگر کنار گذاشته شود، سرعتت در  محاسبه 
و حل کردن سؤال ها کم می شود. به  نکات حفظی هم خیلی توجه می کردم و متن 
کتاب را با جزئیات می خواندم. متأسفانه سر کنکور، سؤال های شیمی را با عجله و 
بی دقت پاسخ دادم و با اینکه همیشه شیمی نقطه قوتم بود، درصد خوبی در این درس 

کسب نکردم. 
این طور که عنوان کردید، باید وقت زیادی را هر روز به مطالعه اختصاص 

داده باشید؛ چون برای همۀ درس ها وقت قابل توجهی می گذاشتید. 
یاسمن میر: روزهایی که مدرسه می رفتم هفت تا هشت ساعت درس می خواندم و 

روزهایی که مدرسه نداشتم 15 تا 16 ساعت درس می خواندم. 
از این همه مطالعه خسته نمی شدید؟ 

یاسمن میر: نه، احساس خستگی نمی کردم یا دلم نمی خواست که زودتر کنکور بیاید 
و این دوران تمام شود؛ حتی هرچه بیشتر می خواندم، احساس می کردم که کمتر 

خسته می شوم. 
اصاًل در این دوران تفریح هم می کردید؟

یاسمن میر: تفریح خاصی نداشتم. شاید هر دو هفته یک بار بعد از آزمون آزمایشی، 
چند ساعتی را با خانواده می گذراندم؛ اما در کل تفریحی نداشتم و اصاًل برایم مهم 
نبود که تفریح خاصی داشته باشم یا کار خاصی انجام بدهم؛ چون خیلی به درس 

خواندن عالقه داشتم. 
در نحوۀ مطالعه شیمی، اشاره کردید به اینکه باید زیاد تست زد تا سرعت 
در محاسبات کم نشود. بعضی از داوطلبان، هنگامی که در خانه تست می زنند، 

از ماشین حساب برای محاسبات استفاده می کنند. شما چه می کردید؟ 

تنها دختری است که در بین نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری 96 قرار دارد؛ گروهی 
که این روزها تعداد قابل توجهی از دانش آموزان را جذب خود کرده است. براستی این دسته از دانش آموزان 
چگونه درس خوانده اند که در بین بیش از 518 هزار داوطلب، رتبۀ تک رقمی کسب کرده اند؟ براي یافتن 
پاسخي به این پرسش، گفت و گویی داشتیم با یاسمن میر، رتبۀ 6 گروه آزمایشی علوم تجربی، و از او 
خواستیم که بیشتر دربارۀ نحوۀ درس خواندن خود سخن بگوید. با تشکر از این داوطلب توانمند بابلی، 

امیدواریم که آنچه در ذیل می آید، مورد پسندتان واقع شود.



14 اسفند ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 48            10

یاسمن میر: هیچ وقت از ماشین حساب استفاده نکردم و کاًل سرعتم در محاسبات زیاد 
بود. شاید هم چون زیاد تست می زدم و سؤال های محاسباتی حل می کردم، سرعتم زیاد 

شده بود. 
 مشکل زمان چطور؟ موقع تست زدن، وقت کم نمی آوردید؟ 

یاسمن میر: بعد از آزمون نهایی سال سوم، در تابستان  خیلی تمرین کردم و زمان هر 
تست را کوتاه تر از آنچه در کنکور بود، در نظر می گرفتم. این امر باعث شد که سرعتم 

در تست زنی خوب باشد و حتی در کنکور وقت اضافه هم آوردم! 
 سال چهارم، نحوۀ مطالعه تان یکسان بود یا در برهه های زمانی مختلف، به 

صورت متفاوتي مطالعه می کردید؟ 
یاسمن میر: بعد از امتحانات نهایی سال چهارم، که به دوران جمع بندی معروف است، 
روش مطالعه ام متفاوت شد؛ به این صورت که هر دو روز یک بار، یک آزمون سراسری 
را در شرایطی مشابه کنکور می دادم و غلط هایم را مشخص می کردم و سپس مباحثی 
را که در آنها مشکل داشتم، می خواندم؛ در ضمن، همۀ فصل های کتاب های درسی ام را 
تقسیم بندی کرده بودم و مرور می کردم. همچنین خالصه نویسی هم می کردم و نکات 
مهم را در کتاب های درسی ام می نوشتم. یک ماه آخر هم، نکاتی که مهم تر بود یا در آنها 

اشکال داشتم، نوشتم و چند روز مانده به کنکور، آنها را دوره کردم. 
نتیجۀ خوبی کسب  یا آزمایشی،  پیش می آمد که در آزمون  های مدرسه 

نکنید؟ 
یاسمن میر: در آزمون های آزمایشی نوسانم معمولی بود و هیچ وقت وضعیتی نداشتم 
که نگران کننده باشد. گاه دو یا سه رتبه پایین تر می آمدم که معموالً به خاطر بی دقتی 

بود و سعی می کردم که برای آزمون بعد، مشکلم را برطرف کنم. 
 سال چهارم مشاور خصوصی هم داشتید؟ 

یاسمن میر: هیچ مشاوری نداشتم؛ به خاطر اینکه به خودم اطمینان داشتم و روش 
برنامه ریزی خودم را امتحان کرده و از آن نتیجه گرفته بودم. به نظر من، اینکه خود 
دانش آموز بهتر از هرکسی می داند که چه درسی را با چه برنامه ای بخواند؛ البته در 
صورت لزوم، از مشورت های مادرم هم بهره می بردم؛ مثاًل در برهه ای در درک مطلب 
عربی مشکل داشتم. آنها را با مادرم مطرح کردم و ایشان گفتند بهتر است که هر شب 

یک درک مطلب عربی حل کنم. پس از انجام این کار، مشکلم رفع شد. 
پس به نوعی مشاور خصوصی داشتید آن هم از نوع مادرتان!

یاسمن میر: مادرم همیشه با من همراه بودند و من به پیشنهادهایشان کاماًل اعتماد 
داشتم. در کل، خانواده ام در کسب موفقیتم خیلی مؤثر بودند و قطعاً بدون کمک آنها 

نمی توانستم این نتیجه را کسب کنم. 
 یکی از مشکالت داوطلبان توانمندی امثال شما، انرژی های منفی است که 

از سوی بعضی از افراد، شامل حالشان می شود؛ با این مشکل روبرو نبودید؟ 
یاسمن میر: از سال های پایه یاد گرفته بودم که به فضاهای منفی توجه نکنم و نگذارم 
فکرم  و  نشوم  هیچ حاشیه ای  درگیر  که  دقت می کردم  یعنی  اعصابم خرد شود؛  که 

مشغول این موارد نشود. 
 نظرتان دربارۀ نیایش چیست؟ 

یاسمن میر: هیچ وقت نشد که به خاطر درس، نمازم قضا شود. معتقدم که نماز و نیایش، 
باعث آرامش بیشتر انسان می شود. 

 این روزها یکی از مشکالت داوطلبان، استفاده بی حساب و کتاب از تلفن 
همراه است. شما از تلفن همراه هم استفاده می کردید؟ 

یاسمن میر: سال چهارم تازه تلفن همراه خریدم؛ چون قبل از آن به این وسیله، احساس 
نیاز نمی کردم؛ اما سال چهارم برای دریافت کارنامه آزمون های آزمایشی، سؤال هایی که 
روي سایت ها می گذارند یا ارتباط با معلم، از آن استفاده می کردم. به نظرم داوطلب 
کنکور باید با خودش صادق باشد و وقتی محدود را برای استفاده از تلفن همراه در 
نظر بگیرد و آن وقت را هم در جهت نیازهای علمی اش استفاده کند؛ نه اینکه سراغ 

شبکه های مجازی برود و وقتش را تلف کند. 

           هیچ وقت نشد که به خاطر درس، 
نمازم قضا شود

 معتقدم که نماز و نیایش ، باعث آرامش 
         بیشتر انسان می شود

 لطفاً معدل کتبی نهایی سال سوم  و درصدهای کنکورتان را بگویید. 
یاسمن میر:  معدل کتبی نهایی: ۲0، زبان و ادبیات فارسي: ۹4/۷ درصد، عربی: ۸۹/4 
درصد، معارف اسالمی: ۹4/۷ درصد، زبان خارجی: 100 درصد، زمین شناسی: 6۸ درصد، 
ریاضی: 100 درصد، زیست شناسی: ۹۲ درصد، فیزیک: ۹1/۲ درصد، شیمی: ۸۲ درصد.
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 13۹۷ می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹6/۸/۲0 میزان و نحوۀ 
تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 13۹۷  همانند آزمون سراسری سال 13۹6 

به صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، که دیپلم خود را از سال 13۸4 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا چند درس 
آنها به صورت نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی 
 بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 
25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

 کل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 
۹0-۹1 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری 

و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود 
دوره پیش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر مثبت در نمره  کل نهایی آنان لحاظ می 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 تحصیلی، بدان معنی است که اگر سوابق 
تحصیلی باعث افزایش نمره کل نهایی آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره کل  نهایی آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفی داشته 
باشد( در آن زیرگروه اعمال نمی شود و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل 

نهایی زیرگروه فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397 

ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجی ـــتۀ ملیح ـــه، نوش ـــا فق ـــنایی ب ـــاب آش ـــه: کت 1- درس فق
ـــه. مدرس

۲- درس اصـــول عقایـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: ۲00۹، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 ۲3 و ۲4( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا ۷۲(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

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

دورة پیش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

به اطالع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 13۹۷ می رساند که بخشی از 
سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر 1 )کد: 5۹4(، کارگاه هنر ۲ 
)کد: 5۹4/1(، سیر هنر در تاریخ 1 )کد: 5۹4/3(، سیر هنر در تاریخ ۲ )کد: 5۹4/۸(، انسان، 
فضا، طراحی )کد: 5۹4/۷(، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران )کد: 5۹4/6(، مبانی 
هنرهای تجسمی )کد: 35۸/۲1(، طراحی 1 )کد: 35۹/۹۲(، طراحی ۲ )کد: 4۸۹/۹(، آشـنایی 
با بنـاهای تـاریخی )کد: 4۹۲/6(، خط در گرافیک )کد: 4۹1/6(، ترسیم فنی و نقشه کشی 

)کد: 35۹/۷۸(، کارگاه نقاشی )کد: 4۹6/3(، عکاسی 1 )کد: 35۸/15 و 4۹۷/6(، طراحی 
 اندام و لباس )کد: 4۹4/۸(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 35۹/۷۷(،  حجم سازی 1 
)کد: 450/3(، آشنایی با صنایع دستی ایران 1 )کد: 35۹/30( و مبانی نظری و ساختار 

موسیقی ایرانی )کد: 331( طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع  آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمایشی هنر

بدین وسـیله بـه اطـالع مي رسـاند بـر اسـاس آیین نامـه اجرایي مـاده واحـده مصوب 
جلسـه ۷3۹ مـورخ 13۹۲/۸/۲۸ شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي بـه منظـور کاهش 
آالم و رنج هـاي ناشـي از زلزلـه، سـهمیه اي خـاص بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده 
کشـور، در آزمـون سراسـري سـال 13۹۷ تخصیص داده خواهد شـد. ضمنـاً با توجه 
بـه مـواد 1 و ۲ آیین نامـه اجرایـي مزبـور، مکاتبـات الزم بـا وزارت محترم کشـور در 
خصـوص مشـخص نمـودن شـهرها و بخش هایـي کـه زلزله هـاي سـال جـاري منجر 

بـه خسـارت هاي جانـي و مالـي در آنهـا شـده، بـه عمل آمده اسـت. 

پـس از ارسـال نـام بخش ها و شـهرهاي آسـیب دیده از طـرف وزارت محترم کشـور 
و مشـخص شـدن ظرفیـت دانشـگاه ها و رشـته محل هـا، ظرفیت هـای تخصیصـي 
بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده تعییـن شـده و از طریق دفترچـه راهنمـاي انتخاب 
رشـته )دفترچه شـماره ۲( آزمون سراسـري در مرداد ماه سـال 13۹۷ اطالع رسـاني 

خواهد شـد.      
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده کشور در آزمون سراسري سال 1397
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هفته هاي آخر سال برای همه داوطلبان کنکور، هفته هایی بسیار مهم و سرنوشت ساز 
مطالعه  که  داوطلبانی  چه  و  داشته  خوبی  مطالعه  قباًل  که  کسانی  چه  زیرا،  است؛ 
این  در  مطالعه  برای  را  خود  کوشش  و  تالش  تمام  باید  نداشته اند،  بخشی  رضایت 
از  روزهای پس  در  مطالعه  برای  را  انرژی، خود  پر  و  آماده  و  هفته ها صرف کرده 
تعطیالت عید و دوره جمع بندی مهیا نمایند. در واقع، این هفته ها، هفته های »گذار« 
تا حد ممکن درس  باید  محسوب می شوند و همه داوطلبان در هفته هاي یاد شده 
خوانده و کاستی های خود را جبران کنند؛ زیرا این هفته هاي  سرنوشت ساز که دوران 
»گذار« هستند؛ زمان گذر از موانع درسي براي رسیدن به موفقیت به شمار مي آیند. 
به دلیل همین اهمیت، ما در این مقاله سعی می کنیم تا شما را با چگونگی مطالعه 

در این دوره آشنا کنیم.

نگاهی دوباره به برنامه درسی
همه دانش آموزان کنکوری در دوره امتحانات مجبورند تا خود را برای این امتحانات 
آماده کرده و بخوبی درس بخوانند. این موضوع باعث می شود تا در برنامه مطالعاتی 
کنکور بسیاری از داوطلبان، یک گسست به وجود آید؛ به گونه ای که عالوه بر اینکه 
برخی از داوطلبان در دوره امتحانات نمی توانند برنامه کنکور خود را مطابق با برنامه 
امتحانی شان هماهنگ کنند، بعد از آن هم نمی توانند با توجه به کاستی ها و نقاط 

قوت و ضعف خود، برنامه جدیدی ریخته یا برنامه فعلی خود را تغییر دهند.
این شرایط در حالی است که نگاهی دوباره به برنامه باعث می شود تا شما هم در 
وقت خود صرفه جویی کرده و هم بتوانید در آینده، منتظر کسب رتبه خوب در کنکور 
باشید؛ پس وقت کوچکی را برای مرور دوره امتحانات خود اختصاص دهید و سپس 
ببینید که کدام درس ها را خوب و عالی و کدام درس ها را ضعیف امتحان داده بودید 
و در کدام درس ها، انتظار شما از خودتان، با توجه به میزان مطالعه و وقتی که از 
ابتدای آمادگی برای کنکور برای آن درس گذاشته بودید، بیشتر با واقعیت مطابقت 
می کند، و از همین االن، در کدام درس ها، نیاز به مطالعه کمتر و در کدام درس ها 
نیاز به مطالعه بیشتری دارید، در کدام درس ها باید تست زنی داشته باشید و در کدام 
درس ها باید مطالعه اولیه یا مرور بیشتر داشته باشید؛ به عالوه سعی کنید که این 
برنامه را با برنامه کالسی و مدرسه خود و درس هایی که باید در ترم جاری بخوانید، 

مطابقت داده و یک برنامه خوب تهیه کنید.
فهرستي از دروس پایه و پیش دانشگاهی را که نیاز دارید آنها را مجدداً مطالعه کنید 
یا بیشتر تست بزنید، تهیه کنید؛ یعني ابتدا در ستون اول، نام درس هایي را که در 
دوره هاي پایه و پیش دانشگاهي وجود دارند، بنویسید و سپس در هر درس، مباحثي 
را که در آنها به مطالعه یا تست زني نیاز دارید، معین کنید، و در مرحله آخر، تعداد 
جلسه )واحد مطالعاتي( الزم را براي مطالعه یا تست زني پیش بیني کنید؛ البته ممکن 
است که پیش بیني شما داراي خطاي کمي باشد؛ اما این مهم نیست؛ زیرا به هر حال 
شما با انجام این واحد در درس مورد نظر کمي رشد خواهید کرد، و در دوره هاي 

بعدي )فروردین و...( مجدداً فرصتي براي مطالعه و تست زني خواهید داشت.
وقتی چنین برآوردی را به دقت انجام دادید و آن را در برنامه خود پیاده کردید، نیز 

به دقت آن را مورد اجرا قرار دهید. صرف نظر از همه کاستی ها یا موفقیت هایی که 
تا کنون داشته اید، به این فکر کنید که ایام امتحانات برای شما به منزله یک امتحان 
پله های  و  کند  آشنا  قوتتان  نقاط  و  نقص ها  با  را  شما  تا  است  بوده  فرصت  یک  و 
موفقیت تان شود؛ پس حتی اگر از امتحانات خود، چندان راضی نیستید، باز هم محکم 

قدم بردارید و خود را برای ترم جدید و موفقیت در کنکور آماده کنید. 
فرصتی کوتاه برای استراحت

با پشت سر گذاشتن نیمه اول سال و امتحانات ترم اول، تغییر فصل، کوتاه شدن طول 
روز، سرد شدن هوا و روزهای تاریک و ابری و ... باعث نوعی یأس و دلمردگی می شود 
باعث  نیز می شود که  داوطلبان  از  بسیاری  یأس زمستانی گریبان گیر  تعبیری  به  و 
می گردد تا بسیاری از داوطلبان، دچار رخوت و سستی شده و کمتر درس بخوانند؛ 
پس همین جا الزم است به شما عزیزان گوشزد کنیم که اصاًل نگران نباشید؛ زیرا شما 
تنها نیستید و بسیاری از داوطلبان نیز با چنین مشکلی مواجه هستند. در این دوره، 
ذهنتان را از همه چیز خالی کرده و فقط و فقط به شادی ها و زیبایی های زندگی فکر 

کنید و خود را برای جهشی دوباره آماده کنید.
یادتان باشد که نباید ناامید شوید. همگی شما با یک هدف مشخص، امسال را شروع 
و با انگیزه رسیدن به آن هدف )موفقیت در آزمون سراسری( حرکت کرده اید. اکنون 
بیش از نیمی از سال تحصیلی را پشت سر گذاشته اید؛ پس با توانی مضاعف دوباره 

حرکت کنید و اطمینان داشته باشید که موفق خواهید شد.

مسابقه در دور میانی
داوطلبان تا االن که در اواسط ماه اسفند قرار داریم، از جهت مطالعه و آمادگی برای 
تا کنون  ماه  یا مهر  تابستان  از  به چند دسته تقسیم می شوند: گروهی که  کنکور 
بخوبی مطالعه کرده و طبق برنامه پیش رفته اند، گروه دیگر که میزان مطالعه آنها در 
حد متوسطی قرار دارد، و گروه سوم، عزیزانی که مطالعه کمی داشته اند و از عملکرد 
خود راضی نیستند. ضمن تبریک به داوطلبان گروه اول و خواهش از داوطلبان گروه 
دوم برای مطالعه بیشتر و رفع کاستی ها تا رسیدن به مرحله عالی، باید به داوطلبان 
گروه سوم خاطرنشان کنیم که اگر از همین االن هم خود را برای مطالعه خوب و 

اصولی آماده کنید، باز هم می توانید نتیجه خوب و قابل قبولی را کسب کنید. 
    اگر مطالعه از تابستان تا دی را مرحله اولیه آمادگی برای کنکور بدانیم، و مرحله 
سوم یا دوران جمع بندی بعد از عید شروع شود، شما عزیزان در دوره میانی آمادگی 
برای کنکور قرار دارید. معموالً در این دوره، همه داوطلبان، دچار تب کنکور شده و 
تصمیم به مطالعه جدی دارند. روی سخنمان، بیشتر با شما عزیزان گروه سوم است. 
سعی کنید که از این به بعد بخوبی مطالعه کرده و وقت خود را هدر ندهید. هر سال، 
بسیاری از داوطلبان وجود دارند که تقریباً از همین زمان شروع به درس خواندن برای 
کنکور می کنند و نتیجه بسیار خوبی هم می گیرند. تنها نکته مهمي که در اینجا باید 
گوشزد کنیم، امیدواری و سخت کوشی و جدیت است؛ پس امیدوار، سخت کوش و 

جدی باشید.

گذر از موانع درسے برای رسيدن به موفقيت
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دست به گزینش و انتخاب بزنید
بسیاری از دوستان عزیز، تاکنون هر طور که بوده است، کم و زیاد، مطالعه ای داشته اند. 
اگر مطالعه کمی داشته اید، سعی کنید که ذهن خود را کمتر درگیر این موضوع و 
شماتت خودتان بکنید و تا آنجا که می توانید، به برنامه ریزی درست و مطالعه خوب 
فکر کنید. از این به بعد در برنامه ریزی و مطالعه خود به این موضوع توجه داشته 
باشید که دروس اصلی، که ارزش و ضریب باالیی در رشته مورد نظر شما دارند، نباید 
کنار بمانند و همواره باید درصد باالیی از زمان مطالعه خود را به این دروس اختصاص 
انجام نشده و  از کارهاي  دهید. وسواس را کنار بگذارید و در شرایطی که بسیاري 
اگر  نگیرید.  ایراد  گذشته تان  کار  بودن  ناقص  به  دارید،  نشده  خوانده  درس های 
تست زنی شما تا االن خوب بوده است، در کنار مطالعه دروس جدید حتماً به مرور 

دروس گذشته هم بپردازید.
که  حالی  در  است،  متوسط  در حد  کنکور،  دروس  در   شما  درصد  که  در صورتی 
دروس ترم دوم را مطالعه می کنید، درس هایي از دروس از پایه را انتخاب کنید که 
وضعیت بهتری در آن دروس دارید. اگر در امتحانات ترم اول، دروس پیش دانشگاهي 
را بخوبي مطالعه کرده اید و اشکال عمده اي در آن ندارید، باید در این دوران، ضمن 
اینکه درس هاي ترم دوم را همگام با دبیران پیش مي برید، تا جایي که امکان دارد 
درس هاي پایه را هم کامل کنید. بهتر است که از میان درس هاي پایه نیز، ضعف هاي 
از آنها این بوده است که در آزمون ها درصد خوبي  یکي  عمده خود را )که معموالً 

کسب نمي کردید( بیابید و آنها را جبران کنید.
در نهایت، اگر در گروه داوطلبان ضعیف قرار می گیرید، در صورتی که تمام درس ها 
را در برنامه خود قرار دهید این احتمال وجود دارد که با حجیم شدن برنامه، تمرکز 
روی درس ها کم شود، و از آنجا که پایه درسی قوی ندارید در اجرای برنامه مشکل 
پیدا کنید؛ پس بهترین کار این است که تا پایان فروردین، با یک انتخاب صحیح، 
کنکور، سؤاالت  بودجه بندی  در  و  مهم تر هستند  گروه شما  برای  که  را  درس هایی 
بیشتری را به خود اختصاص می دهند، مطالعه و مرور نمایید. از همین االن بهتر است 
که شما یکي از دروس پایه را، که در آن ضعف عمده اي دارید، انتخاب کرده و به 
همراه دروس پیش دانشگاهي یک )طبق جدولي که تنظیم کرده اید( در چهار هفته 
)تا پایان تعطیالت عید( آنها را تقسیم کنید؛ یعني در کنار دروس ترم دوم، ضعف هاي 

ترم اول را جمع بندي کنید. 

دروس اتکایی خود را برای کسب رتبه بهتر بشناسید     
هر داوطلب در برخی از دروس ضعیف و در برخی از دروس قوی است. دروس قوی، 
اصلی و  از جمله دروس  این دروس  اینکه  اتکای داوطلبان است؛ مخصوصاً  نقطه 

نمره آور شما عزیزان باشد. اگر در درسی قوی هستید باید تالش کنید که به گروه 
های باالتر برسید تا نمره کمتری را از دست بدهید. باید در این دروس، جزو گروه های 
باال باشید تا از یک نمره عالی برخوردار شوید، و همین درس در کسب رتبه باالتر، 
به  باشد  بیشتر  اتکایي شما  دروس  تعداد  هرچه  کرد.  به شما خواهد  زیادی  کمک 

رتبه های باالتر نزدیک تر خواهید شد. 
پس اولین کارتان، این باشد که دروس اتکایی خودتان را مشخص کنید. برای انجام 
این کار، دقت زیادی به خرج بدهید. باید بین هر دو گروه دروس عمومی و اختصاصی، 
از  اتکایي  انتخاب کنید. بهتر است دروس  اتکایي  حتماً دروسی را به عنوان دروس 
درس هایی باشند که ضرایب باالتری دارند. در هر بار مطالعه، تمرکز بیشتری روی 
این دروس بکنید و دائماً سطح خود را در آنها باال ببرید. از بهترین امکاناتی که برای 
فراگیري و مرور این درس ها وجود دارد استفاده کنید و نگذارید که مشکالت جزئی، 
شما را به گروه های پایین تر تنزل دهد. پیشرفت در این درس ها را هیچ گاه متوقف 
نکنید و به هیچ سطحی از آمادگی و پختگی راضی نشوید و همیشه به دنبال ارتقاي 
سطح خود باشید تا روز برگزاري کنکور از توانمندی بیشتری نسبت به رقباي خود 
برخوردار باشید. در آزمون سراسري، هر سؤال، چالشی است که تعدادی از شرکت 
کنندگان را از باالتر رفتن باز می دارد. حداقل در دروس اتکایي نباید شما پله ای را 
»نرفته« باقی بگذارید. چه بسا روی تنها یک پله باالتر، رتبه ای که شما را به آرزویتان 
می رساند، نشسته باشد؛ پس از االن تصمیم بگیرید که برای گام نهادن روي آن پله، 

آماده باشید.

ناامید نشوید
وقتی رسیدن به هدف یا انجام کاری در بازه زمانی طوالنی صورت می گیرد، بسیاری از 
افراد در بین راه ناامید شده یا برای مدتی دست از کار می کشند. مطالعه برای کنکور 
هم همین طور است. بسیاری از داوطلبان، با طوالنی شدن زمان آمادگی برای کنکور، 
یا آن شور و هیجان اولیه را از دست داده و از شدت و میزان ساعات مطالعه  شان کم 
می کنند و یا با هجوم افکار مختلف، ناامید شده و اهداف خود را دست نیافتی می دانند. 
حتماً توجه داشته باشید که هر سال، افراد زیادی در کنکور شرکت می کنند و همین 
شرایط را پشت سر می گذارند و تعدادی از آنها هم در اواسط راه ناامید می شوند؛ اما 
در پایان می بینند که مزد زحمت و تالش خود را گرفته و در جایگاه موفقیت قرار 
می گیرند؛ بنابراین، از هجوم افکار منفی به ذهن خود جلوگیری کنید. تنها کاری که 
شما در این زمان باید انجام دهید آن است که محکم و با انرژی قدم در راه بگذارید 
و خوب مطالعه کنید؛ مطمئن باشید که انرژی های مثبت کائنات رو به سوی شما 

حرکت کرده و با کمک خدای متعال حتماً پیروز و موفق خواهید شد.
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مطالعه و آمادگی برای آزمون سراسري در میان داوطلبان، شکل ها و شیوه های گوناگونی 
دارد. هر یک از داوطلبان، بنا بر عادات خاص خود و شرایطی که دارند، سبک ها و ساعات 
خاصی را برای مطالعه انتخاب می کنند. با اینکه هر فردی، باید با شیوه و ساعات مطالعه خود 
راحت باشد تا یادگیری بهتر و بازدهی مناسبی برای آزمون سراسري داشته باشد، اما با این 
حال، هر داوطلبي باید حتماً قبل از برنامه ریزی و خواندن برای آزمون سراسري یا حتی در 
دوره تحصیل، درباره شیوه های صحیح مطالعه دقت کرده و آنها را به کار گیرد. برای انجام 

این کار هم می توانید از مشاوران، معلمان، پدر و مادر یا کنکوری های برتر کمک بگیرید.
یکی از روش هایی که برخی از داوطلبان آزمون سراسري به منظور آمادگی و مطالعه برای 
این آزمون انتخاب می کنند، مطالعه با دوستان یا همکالسی های خود است. با توجه به 
اینکه این شیوه مطالعه محاسن و مشکالتی دارد، در این مقاله سعی داریم تا شما را با 
بهترین راه های مطالعه با دوستان و همکالسی هایتان آشنا کنیم تا اگر جزو این گروه از 
داوطلبان هستید، بتوانید از وقت و زمان خود، استفاده بهینه و راضی کننده ای بکنید. از 

محاسن این شکل از مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد انگیزه بیشتر برای مطالعه- 1
معموالً برای بیشتر افراد، بودن در جمع دوستان، لذت بخش و توأم با شادی است. درست 
است که درس خواندن برای بسیاری از افراد، تکلیف است و نه تفریح، اما وقتی دغدغه 
ها و مشکالت یا اهداف کاری مانند آمادگی برای آزمون سراسري برای جمعی مشابه 
باشد، مشکالت راه کمتر دیده شده و انگیزه برای رسیدن به هدف، بیشتر می شود. عالوه 
بر افزایش انگیزه، به خاطر حضور در جمع دوستان، ایجاد فضای رقابتی و مسابقه ای به 
دلیل وجود رقبا و اطالع از میزان تالش و کوشش آنها، باعث می شود تا داوطلبی که با 
دوستانش مطالعه می کند، رغبت و انگیزه بیشتری برای مطالعه پیدا کند و به این ترتیب، 

سطح مطالعه باال می رود.

یادگیری بهتر- ۲
بیشتر مواقع اتفاق می افتد که داوطلبان، هنگام مطالعه با اشکاالت درسی مواجه شوند 
یا اصاًل قادر به یادگیری مبحثی نباشند. این مشکل سبب می شود تا وقت مطالعه ای که 
داوطلب برای آن درس در نظر گرفته است، تلف شود؛ از طرف دیگر، داوطلبی که پی 
در پی با اشکال در دروس خود مواجه شود و نتواند آنها را برطرف کند، دلسرد و ناامید 
می شود. این مشکالت می تواند به شیوه های مختلفی حل شود؛ مثاًل رفتن به کالس های 
تقویتی، گرفتن معلم خصوصی و ... از جمله این راهکارهاست؛ اما یک راهکار خوب و کم 
هزینه، این است که مطالعه در بعضی از ساعات در جمع دوستان انجام گیرد؛ پس یادگیری 

بهتر، یکی از محاسن مطالعه با دوستان است.
مطالعه گروهی و در جمع دوستان، معایبی نیز دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

اتالف وقت- 3
دوستان و همکالسی ها، بخصوص اگر در مسأله ای به نام آزمون سراسري با هم مشترک 
باشند، حرف های غیر درسی زیادی هم برای گفتن به همدیگر در این زمینه دارند. کافی 

است یکی از بحث هایی مانند اینکه »فالنی با وجود مطالعه زیاد نتوانست رتبه خوبی 
کسب کند« و ... مطرح شود؛ به این ترتیب، موضوع بحث و گفت و گوی یک یا حتی چند 
ساعته میان همه دوستان به وجود مي آید. عالوه بر صحبت کردن های متعدد، هماهنگ 
نبودن افراد برای مطالعه، رعایت نکردن وقت شروع یا پایان مطالعه، دیر رسیدن و ... باعث 

می شود تا وقت مطالعه تلف شود.

ناامیدی و از بین رفتن اعتماد به نفس- 4
وقتی دو یا چند دوست تصمیم می گیرند تا به صورت گروهی برای آزمون سراسري مطالعه 
کنند، یکی از مشکالتی که پیش می آید این است که در بین آنها فرد یا افرادی در درس 
یا دروسی ضعیف بوده و کسانی نیز در درس یا دروسی قوی باشند. گرچه هدف از مطالعه 
گروهی، رفع همین اشکاالت و ضعف ها در دروس است، اما ممکن است که داوطلبان 
ضعیف تر احساس ناامیدی کرده یا اعتماد به نفس خود را از دست بدهند؛ البته این موضوع 
تا حد زیادی به خود داوطلبان بستگی دارد. با این همه، توانمندی سایرین می تواند هم 

نتیجه منفی و هم مثبت در سایر اعضاي گروه دوستان ایجاد کند.

هماهنگی نداشتن در مطالعه- 5
یکی از مهم ترین مشکالت مطالعه جمعی، این است که ایجاد هماهنگی برای مطالعه 
موضوع خاصی در گروه در یک جلسه یا ساعت معین به سختی انجام می شود؛ در واقع، 
ممکن است که فردی در آن درس، قوی و فرد دیگری در همین درس، ضعیف باشد؛ به 
این ترتیب، داوطلب قوی عالقه مند است تا زودتر به مبحث دیگری پرداخته شود؛ در حالی 

که داوطلب ضعیف تمایل دارد که آن مبحث را بخوبی فراگیرد. 
با توجه به محاسن و معایبی که به آنها اشاره شد، باز هم، بسیاری از داوطلبان آزمون 
سراسري، مطالعه جمعی را می پسندند. اگر شما نیز جزو این دسته از عزیزان هستید، حتماً 

برای مطالعه بهتر و بازدهی بیشتر به این نکات توجه کنید:

مدیر گروه انتخاب کنید- 6
یکی از کارهای مهمی که در مطالعه گروهی باید انجام دهید این است که شخصی را به 
عنوان رهبر و مدیر گروه انتخاب کنید؛ حتی اگر مطالعه شما دو نفره باشد. توجه داشته 
باشید که این شخص از نظر برنامه ریزی و مدیریت زمان و دروسی که باید مطالعه شود 
صاحب اطالع باشد و همه افراد گروه به برنامه ها و صحبت های او احترام گذاشته و اگر 
پیشنهادی نیز دارند با او در میان گذارند. مدیر گروه، عالوه بر توانایی های فوق، باید 
توانمندی هماهنگی و سنجش نظرات اعضای گروه و استفاده از آنها را در صورت تأیید 

بقیه افراد، داشته باشد.

مطالعه گروهی برای رفع اشکال باشد- 7
حتماً به این نکته توجه داشته باشید که اگر هر یک از افراد گروه بدون مطالعه اولیه و برای 
شروع مطالعه یک درس یا مبحث در کنار هم گرد آیند، کار به کندی پیش خواهد رفت؛ 
بنابراین، سعی کنید از زمانی شروع به مطالعه گروهی کنید که مطالعه اولیه انجام شده و 
قرار بر این باشد تا نکاتی را که در آن اشکال دارید در جلسات مطالعه گروهی رفع کنید؛ 

چگونه مطالعه كنيم:  انفرادی يا گروهے؟
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در واقع، بهتر است که هر داوطلب، ساعاتی را به مطالعه فردی پرداخته و سپس برای رفع 
اشکال، کنار دیگر اعضاي گروه جمع شود. انجام این کار، چند مزیت دارد: اول اینکه از 
اتالف وقت شما جلوگیری می کند؛ زیرا ممکن است که شما آن مبحث را بدانید و خود را 
نیازمند شرکت در آن جلسه خاص ندانید. دوم اینکه ممکن است یکی از افراد برای مطالعه 
اولیه یک مبحث، نیازمند دو ساعت و فرد دیگری نیازمند نیم ساعت زمان باشد، و این 
زمان، نباید در جلسه گروهی هدر رود. سوم اینکه مطالعه اولیه به تمرکز و فکر بیشتری 

نیاز دارد و بهتر است که این مهم به تنهایی انجام گیرد.   

تقسیم کار کنید- 8
بعد از اینکه بین افراد گروه درباره موضوع رفع اشکال های جلسه بعد توافق شد، باید 
به این نکته توجه کنید که کدام یک از افراد گروه، اطالعات بیشتری درباره آن مبحث 
دارند و می توانند در جلسه بعدی، نقش آموزگار را بازی کنند. فرقی نمی کند که تعداد 
داوطلبان برای تدریس بعدی چند نفر باشد؛ مهم این است که این افراد باید همه آنچه 
را که می دانند، از جمله نکات مهم، نکات ریز کنکوری و تست های مهم را برای طرح در 

جلسه بیاورند. 

ذهنتان را گرم کنید- 9
ذهن ما نیز، مانند جسم ما، برای اینکه ورزیده تر باشد و کارش را بهتر انجام دهد، نیاز به 
گرم کردن دارد. در پانزده دقیقه اول مطالعه، نیروی ما صرف گرم کردن مغز براي تمرکز 
روی موضوع مورد نظر می شود؛ بنابراین، کارآیی فرد در پانزده دقیقه اول، کمتر است. حتماً 
تا به حال متوجه شده اید که در دقایق اول امتحان، فهم سؤاالت و پاسخ دادن به آنها تا 
اندازه ای مشکل است، اما بعد از چند دقیقه با سهولت بیشتری موفق به پاسخ دادن به 
سؤاالت می شوید؛ پس، چه در مطالعه گروهی و چه در مطالعه فردی، حتماً به گرم کردن 
مغزتان توجه کنید. بهترین راه برای گرم کردن ذهن، مرور مطالب گذشته است. انجام 
این کار، عالوه بر آماده کردن مغز، باعث می شود که بهتر بتوانید بین معلومات جدید و 
دانسته های قبلی خود ارتباط برقرار کنید. برای گرم کردن مغز در مطالعه گروهی، از معلم 
آن جلسه بخواهید که ابتدا توضیحات مقدماتی و کلی را به بقیه ارائه دهد و سپس وارد 

مبحث رفع اشکال و تست ها شود.

جزوه خودتان را داشته باشید- 10
حتماً به این نکته توجه کنید که در مطالعه گروهی هم شما نیازمند نوشتن و خالصه برداری 

هستید. از آنجایی که بهترین خالصه ها، همیشه خالصه های خود فرد است، حتماً در 
هنگام مطالعه گروهی به نوشتن نکات مهم بپردازید و به این بهانه که »االن دارم گوش 
می دهم و بعداً جزوه را از کسی مي گیرم و رونویسی می کنم« از نوشتن طفره نروید. برای 
اینکه بتوانید از جلسه بیشترین استفاده را ببرید، مباحث را ضبط و آنها را مجدداً گوش 

کنید.

از گفتن سخنان ناامید کننده بپرهیزید و به هم انگیزه دهید- 11
ممکن است که در زمان مطالعه گروهی، افراد یا فرد ضعیف تر، احساس ناامیدی کرده 
یا سخنانی بین اعضا رد و بدل شود و افراد ضعیف تر، انگیزه و توان خود را برای آزمون 
از دست بدهند. همه افراد گروه باید به این موضوع توجه داشته باشند که نه تنها چنین 
بحث هایی نباید مطرح شود، بلکه هر زمان که شرایط پیش آمد، تمام اعضا باید به یکدیگر 
امید و انگیزه داده و همدیگر را برای رسیدن به هدف تشویق کنند. جمالتی مانند 
»تو می توانی«، »می دانم موفق مي شوي« »اینها خیلی آسان هستند« و ... می تواند تأثیر 

خوبی بر انگیزه شما و دوستانتان داشته باشد.  

مکان خوبی را برای مطالعه درنظر بگیرید - 1۲
چه در مطالعه گروهی و چه در مطالعه فردی، مکان مطالعه، به خاطر آرامش داشتن و 
تمرکز گرفتن، بسیار مهم است. تا آنجا که ممکن است، در مکانی مطالعه کنید که احتمال 
ایجاد مزاحمت از سوی دیگران در آن مکان  کم باشد. سکوت و دور بودن از عوامل 
حوس پرتی نیز می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. هرچه را که برای مطالعه نیاز دارید 
قباًل آماده کنید و البته چیزهای غیر ضرور نیز را از کنار خود بردارید و موانع حواس پرتی 

را به حداقل برسانید.
برای انتخاب مکان مطالعه گروهی، باید نکاتی را درنظر بگیرید: اول اینکه این مکان در 
جایی قرار گرفته باشد که به منزل همه افراد نزدیک باشد، و دوم اینکه در این مکان، امکان 
مطالعه و بحث با صدای بلند را داشته باشید. اگر خانه یکی از افراد گروه، مساعد حضور 
همه افراد بوده و البته شرایط یک مکان مطالعه خوب را داشته باشد، این مکان می تواند 

بهترین جا برای مطالعه گروهي شما باشد.
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