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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 برگزاري آزمون 

GRE(SUBJECT)

)Apr.14.2018(  97/1/25 مورخ
آزمــــون  داوطــلبان  اطــالع  به  بدين  وسيــله 
  97/1/25 مورخ  شنبه  روز   GRE(SUBJECT)
است  الزم  كه  )Apr.14.2018( مي رساند 
يك  حداقل  آزمون،  اين  در  شركت  منظور  به 
پرينت همراه  آزمون،  فرايند  شروع  از  قبل   ساعت 

Admission Ticket  يا تأييد ثبت نام كه از سوي 
شركت ETS به ايميل داوطلبان ارسال گرديده است،  
دار  عكس  معتبر  شناسايي  عددكارت  دو  همچنين  و 
)پاسپورت ، كارت ملي ...( به آدرس ذيل مراجعه فرمايند.
تهران ـ خيابان كريم خان زند ـ بين خيابان هاي استاد 
سازمان  ـ   204 پالك  ـ  سپهبدقرني  و  اللهي  نجات 

سنجش آموزش كشور.
  97/1/25 مورخ  شنبه  روز   : آزمون  برگزاري  زمان 

ساعت 8:30  صبح.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

آغاز  با  همزمان  و  گذشته  سال  پاياني  روزهاي  در 
همانند  كشور،  آموزش  سازمان سنجش  جديد،  سال 
آزمون هاي  ثبت نام  زماني  برنامه  پيشين،  سال هاي 
توليمو در سال جاري را طي جدولي، كه  در شماره 
همچنين  و  پيك سنجش  از  شماره  همين  و  پيشين 

سايت اين سازمان آمده است، منتشر كرد.
آزمون   136 تا  دوره هاي 127  كه  زماني،  برنامه  اين 
زمان هاي  و  شامل حوزه ها  مي گيرد،  بر  در  را  توليمو 
برگزاري اين آ زمون طي سال جاري است و پيام آن 
شركت  براي  را  خود  مي خواهند  كه  داوطلباني   به 
هر چه مطلوب تر در يكي از اين دوره ها آماده كنند، 
دوره  هر  كه  شوند  مطلع  اكنون  هم  از  كه  است  اين 
چه  در  و  تاريخي  چه  در  )توليمو(،  آزمون  اين  از 

حوزه هايي برگزار مي شود.
ثبت نام  شده  اعالم  زماني  برنامه  ويژگي هاي  ديگر  از 
آزمون توليمو در سال 1397، اين است كه پراكندگي 
جغرافيايي شهرهايي كه حوزه هاي برگزاري اين آزمون 

هستند، از هم اكنون براي داوطلبان تمام استان ها و 
مناطق كشور مشخص و معلوم است؛ به عبارت ديگر، 
هر داوطلبي از همين آغاز سالي كه در آن قرار داريم، 
مي تواند زمان برگزاري آزمون خود را )بر اساس آنچه 
سپس  و  كرده  تعيين  است(  آ مده  مربوط  جدول  در 
خود را براي ثبت نام در دوره مورد نظرش در يكي از 

حوزه هاي برگزاري اين آزمون، آماده كند.
آزمون  برگزاري  حوزه هاي  مورد  در  كه  ديگري  نكته 
توليمو قابل ذكر است، آن است كه با توجه به گستردگي 
كشور پهناورمان، پراكندگي حوزه هاي اين آ زمون در 
تمام مناطق جغرافيايي، اعم از شمال، جنوب، شرق، 
غرب و مركز، رعايت شده است؛ همچنان كه »تهران« 
آ زمون  متقاضي ترين حوزة  پُر  و  اصلي ترين  عنوان  به 
توليمو، در هر ده دوره، پاِي ثابت حوزه هاي برگزاري 

اين آزمون مهم است.
موفق باشيد

آزمون هاي توليمو سال 97 و چند نكته

حضرت امام موسي كاظم )ع( فرمودند:
بر  باشد،  مردم  قوي ترين  مي خواهد  كه  هر 

خدا توكل نمايد. 

پس خدا، محمد )ص( را به راستي برانگيخت 
تا بندگانش را از پرستِش بتان برون آ َرد، و به 
عبادت او وا دارد، و از پيروي شيطان برهانَد، و 
به اطاعت خدا كشانَد؛ با قرآ ني كه معني آن را 

آشكار نمود، و اساسش را استوار فرمود. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
روشني چشم من در نماز است.

25 رجب ، سالروز 
 شهادت حضرت 
امام موسی کاظم 

)عليه السالم(، برتمام 
مسلمانان تهنيت باد

امـروز:

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دكتری تخصصی پزشکی
آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات آزمون دكتری تخصصی و دكتری پژوهشی سال 97 گروه پزشكی 

روز دوشنبه 2۰ فروردین 97 )امروز( است. 
داوطلبان آزمون دكتری تخصصی و دكتری پژوهشی سال 97 گروه پزشكی تا ساعت 24 روز دوشنبه 20 فروردين 97 

فرصت دارند نسبت به ثبت نام و ويرايش اطالعات خود اقدام كنند.
آزمون دكتری تخصصی و دكتری پژوهشی سال 97 گروه پزشكی، برای پذيرش در 61 رشته امتحانی گروه علوم پايه 
پزشكی، 12 رشته امتحانی دكتری تخصصی داروسازی و 2 رشته دكتری تخصصی دندانپزشكی در روزهای پنجشنبه 

20 و جمعه 21 ارديبهشت ماه سال 97 برگزار می شود.
با توجه به برگزاری آزمون در دو روز، شرايطی فراهم شد تا داوطلبان بتوانند )با توجه به مدرك تحصيلی مقطع قبل( 

حداكثر در دو مجموعه رشته كه در دو روز متفاوت برگزار می شود، ثبت نام كنند.



3 20 فروردين ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  1            

31 فروردین:

آخرین فرصت ثبت نام در جشنواره قرآن 
و عترت علوم پزشکی

سومين  و  بيست  مسابقات  در  ثبت نام  فرصت 
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشكی 
پایان   97 سال  ماه  فروردین   ۳1 كشور  سراسر 

می پذیرد. 

ثبت نام برای مسابقات بيست و سومين جشنواره قرآن و 
عترت دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور به صورت 
آغاز شد و دانشجويان،  پايانی سال 96  ماه  اينترنتی در 
استادان و كاركنان اين دانشگاه ها تا تاريخ 31 فروردين 
اينترنتی  پايگاه  به  با مراجعه  ماه سال 97 فرصت دارند 
اين  در   http://quran.behdasht.gov.ir نشانی:  به 

مسابقات شركت كنند.
اين دوره از مسابقات، در رشته های متنوع شامل بخش های 
آوايی )حفظ، قرائت، اذان، دعا و مناجات خوانی، تواشيح، 
آيين سخنوری و ترجمه خوانی(، كتبی )معارف قرآنی و 
سيره معصومين)ع((، پژوهشی، فناوری اطالعات، هنری و 

ادبی برگزار می شود.
مسابقات مذكور شامل مراحل دانشگاهی و كشوری برای 
كاركنان و استادان، و عالوه بر آن، شامل مرحله ملی برای 

دانشجويان و استادان است.
بخش  مسابقات  در  كه  كاركناني  به  مسابقات،  اين  در 
 كتبی )معارف قرآنی و سيره معصومان )ع((، امتياز الزم 
)60 درصد و باالتر( را كسب كنند، امتياز ضمن خدمت، و 
به اعضای هيأت علمی كه در رشته های مختلف حائز رتبه 
اول تا سوم دانشگاهی و كشوری طبق آيين نامه مسابقات 

شوند از 1 تا 2 امتياز ارتقاء اهداء خواهد شد.
مسابقات  مختلف  مراحل  در  برتر  نفرات  به  همچنين 
حداكثر  شامل:  ارزنده ای  جوايز  دانشگاهی،  مرحله   در 

40 كمك هزينه سفر زيارتی به مشهد مقدس هر يك به 
مبلغ دو ميليون ريال )ويژه حائزان 6۵ درصد امتياز در هر 
يك از رشته های آوايی، معارف قرآنی و سيره معصومان )ع(، 
پژوهشی(، نمره تشويقی در يكی از دروس معارف )ويژه 
حائزان 80 درصد امتياز در هر يك از رشته های پژوهشی، 

معارف قرآنی و سيره معصومان )ع(( اعطا می شود.
همچنين امتياز فرهنگی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه 
رشته های  از  يك  هر  در  امتياز  درصد  حائزان 60  )ويژه 
جشنواره(، تخفيفات رفاهی به دانشجويان )ويژه حائزان 
رتبه های چهارم و پنجم در مراحل دانشگاهی، كشوری و 
ملی(  و كارت هديه اعتباری  تا مبلغ هشت ميليون ريال 
)حائزان رتبه های اول تا سوم  در مراحل دانشگاهی،كشوری 
و ملی مشروط بر كسب 70 درصد امتياز مربوطه(  اهداء 

می شود.
بيست و سومين جشنواره قرآن و عترت )عليهم السالم( 

شامل 6 بخش و 43 رشته است.
بخش آوايی: شامل 1۵ رشته: قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، 
ترجمه خوانی، حفظ سوره واقعه با ترجمه، حفظ 1 جزء، 
حفظ 3 جزء، حفظ ۵ جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 1۵ جزء، 
حفظ 20 جزء، حفظ كل، اذان، دعا و مناجات خوانی، آيين 

سخنوری، همخوانی و تواشيح.
بخش معارف قرآنی: شامل 9 رشته : آشنايی با احاديث 
اهل بيت، آشنايی با مفاهيم نهج البالغه، آشنايی با مفاهيم 
صحيفه سجاديه، آشنايی با ترجمه و تفسير قرآن كريم، 
آشنايی با سيره معصومين، حفظ موضوعی قرآن كريم، 

احكام، پرسمان قرآنی، سبك زندگی قرآنی.
بخش پژوهشی: شامل 4 رشته: مقاله نويسی، تأليف كتاب، 

بررسی و نقد كتاب، تلخيص كتاب.
اپليكيشن و ربات،  توليد  بخش فناوری: شامل 2 رشته: 

كانال های مجازی قرآنی.
بخش ادبی: شامل 4 رشته: شعر )نو يا كالسيك(، داستان 

نويسی، نمايشنامه نويسی، فيلمنامه نويسی.
)نستعليق،  خوشنويسی  رشته:   9 شامل  هنری:  بخش 
شكسته نستعليق، نسخ، ثلث(، نقاشی )نقاشی خط، نقاشی 
منّبت،  و  معّرق  كوتاه،  فيلم  تذهيب،  عكاسی،  دستی(، 
)كميك  نما  پی  صحنه(،  )تئاتر  نمايش  پوستر،  طراحی 

استريپ(.
و  دانشگاهی بيست  مرحله  كه  است  يادآوري  به  الزم 
سومين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشكی 

21 ارديبهشت ماه 97 برگزار می شود.
گفتني است كه آثار بخش های غير حضوری اين جشنواره، 
مرداد ماه 97 جمع آوری می شود و مرحله سراسری بخش 
كتبی نيز در مرداد ماه برگزار خواهد شد. ضمناً مرحله 

سراسری بخش آوايی مهر ماه 97 انجام می گيرد.

بسته آموزش مجازی ویژه المپياد علمی 
دانشجویان علوم پزشکی تهيه شد

مدیر امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت 
المپياد علمی  بهداشت گفت: بسته آموزشی ویژه 
به  كه  است  شده  تهيه  پزشكی  علوم  دانشجویان 

صورت مجازی ارائه خواهد شد. 
تالش  گفت:  مطلب،  اين  اعالم  با  پاساالر،  پروين  دكتر 
علمی  المپياد  كه  است  اين  بهداشت  وزارت  مجموعه 
دانشجويان علوم پزشكی، زمينه شناسايی استعدادها و رشد 
هرچه بيشتر دانشجويان نخبه رشته های علوم پزشكی را 

فراهم آورد.
وی افزود: بسته آموزشی ويژه المپياد علمی دانشجويان 
علوم پزشكی تهيه شده است كه به صورت مجازی ارائه 
خواهد شد تا تمامی دانشجويان علوم پزشكی در سراسر 
كشور بتوانند از امكانات يكسانی در اين المپياد برخوردار 

باشند.

مدير امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، 
با اشاره به تشكيل اتاق فكر مديريت استعدادهای درخشان، 
اظهار داشت: احكام اعضای اتاق فكر مديريت استعدادهای 
درخشان ابالغ شده و اميد است كه با همكاری اعضای 
و  نخبگان  امور  ساماندهی  براي  برنامه ريزی  مربوطه، 

استعدادهای درخشان به سرانجام برسد.
دكتر پاساالر، از تهيه بسته آموزشی ويژه المپياد علمی 
دانشجويان براي بارگذاری در دانشگاه مجازی در اسفند 
سال 96 خبر داد و تأكيد كرد: اين بسته از سوي استادان 
با  و  المپياد  آموزشی  حيطه  شش  علمی  كميته های 
هماهنگی دبيران علمی تهيه شده و از مزايای آن، برقراری 
 عدالت آموزشی و در دسترس قرار گرفتن منابع آموزشی 

به طور يكسان برای كليه دانشجويان است.
وی به تدوين آيين نامه المپياد دانشجويان علوم پزشكی 
امور  مديريت  مسؤوليت  و  در سال جاری  سراسر كشور 
نخبگان و استعدادهای درخشان در برگزاری المپياد اشاره 
كرد و افزود: با توجه به اهميت بحث تحول و نوآوری در 
آموزش، حيطه جديدی تحت عنوان كار آفرينی در بستر 

دانشگاه های هزاره سوم به دهمين المپياد اضافه شد. 
مشاركت  جلب  منظور  به  شد:  يادآور  پاساالر  دكتر 
دانشجويان تحصيالت تكميلی در مقطع كارشناسی ارشد و 
دكتری، با رايزنی های به عمل آمده مقرر شد كه دانشجويان 

اين مقاطع در حيطه كارآفرينی شركت كنند.
مدير امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، 
از محصول محور بودن المپياد علمی دانشجويان پزشكی و 
ارائه محصوالت و ايده های برتر از سوي دانشجويان نخبه 
در تيم های مناطق آمايشی خبر داد و اظهار كرد: تالش 
مجموعه وزارت بهداشت اين است كه اين المپياد بتواند 
زمينه شناسايی استعدادها و رشد هرچه بيشتر دانشجويان 

نخبه رشته های علوم پزشكی را فراهم آورد.
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با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمام  برای  زمانی،  مقطع  هر  در   )... و  سایت ها  تلگرام، 

آزمون های  سؤاالت  از  استفاده  دیگر،  عبارت  به  است؛  ممنوع  منبع(  ذکر  با  )حتی 
خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورندة  به  متعلق  منحصرًا  سنجش،  آزمایشی 
آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای 
سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة 
مورد  در  را  الزم  قانونی  اقدامات  شرکت،  این  که  است  بدیهی  نیست.  خاصی  زمانی 

متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی

برنامه زماني ثبت نام آزمون توليمو در سال 1397
تاریخ برگزاريحوزه هاي برگزاريزمان برگزاريدورهردیف

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبریز، رشت، كرمانشاه، گرگان اردیبهشت1127
97/2/2۰و بندرعباس

97/4/21تهرانتير2128

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبریز، كرمان، رشت، كرمانشاه، مرداد۳129
97/5/25یزد، زنجان، گرگان، زاهدان و بيرجند

97/6/22تهرانشهریور41۳۰

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبریز، كرمان، رشت، كرمانشاه، مهر51۳1
97/7/26یزد، زنجان، گرگان، بيرجند، كيش، چابهار و بندرعباس

97/8/24تهرانآبان61۳2

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبریز، كرمان، رشت، كرمانشاه، آذر71۳۳
97/9/29یزد، زنجان، گرگان،كيش، بندرعباس، زاهدان و بيرجند

97/1۰/27تهراندي81۳4

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبریز، كرمان، رشت، كرمانشاه، بهمن91۳5
97/11/25یزد، زنجان، گرگان، كيش، بندرعباس، زاهدان و چابهار

97/12/2۳تهراناسفند1۰1۳6

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
با تبلیغات و  با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که   و ... می رساند 
به  اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های 
به عنوان  این سازمان  افراد می نمایند،  این  از  توجهی  قابل  مبالغ  و اخذ  کالهبرداری 
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 وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

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

عمل خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 

خودداری نمایند و در صورت 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 پس از دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند  با توجه به  محروم خواهند شد و 
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.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم 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.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال

 در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 
داوطلبان گرامی براي پي گيري هر گونه سؤال در خصوص نتايج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:
1- طرح  سؤال به صورت اينترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگويي به سؤاالت« مندرج در 
www. azmoon.org  : سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

2- تماس تلفني با ستاد پاسخگويی تلفنی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي 
با شماره: 4743 - 021.

 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگويی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به 
نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهيد ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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زمانی كه فيل های كوچك را تربيت می كنند، طنابی 
به پاهايشان می بندند و آن را به تيركی وصل می كنند 
كه در داخل زمين محكم شده است. فيل های كوچك 
بارها تالش می كنند كه تيرك را از جا بكنند و خود 
زندانی  سرانجام  و  شوند  نمی  موفق  اما  سازند،  آزاد  را 
بودن خود را می پذيرند. با گذشت زمان، فيل ها بزرگ 
می شوند و توانايی آن را دارند كه با يك ضربه، خود را 
آزاد سازند؛ اما اين كار را نمی كنند و همچنان زندانی 

باقی می مانند. 
در واقع فيل ها زندانی ذهن خود هستند و اين توهم 
را دارند كه قادر به آزاد كردن خود نيستند و به خاطر 
تالش  خود  آزادی  برای  باطل،  خيال  و  وهم  همين 

نمی كنند و تسليم می شوند. 
ما انسان ها نيز همين طور هستيم و گاه فكری ما را 
با طناب به يك تيرك متصل می كند، و در حالی كه 
افكار گذشته  داريم،  را  كارها  از  بسياری  انجام  توانايی 

باعث می شوند كه تسليم شويم. 
چالش های زندگی، هدیه هایی ارزشمند 

همۀ ما هر روز، چالش های باور نكردنی زيادی داريم 
كه می توانيم از آنها درس های فراوانی بياموزيم و اين 
چالش ها و مشكالت را بهترين معلم خود بدانيم تا شاهد 

پيشرفت در زندگی خود شويم. 
را  تا ذهن خود  ميدهد  ما  به  را  اين فرصت  مشكالت، 
پرورش دهيم، نگاه جديدی به زندگی داشته باشيم و 
به گونه ای ديگر و با اشتياق بيشتر، موارد با اهميت را 
بشنويم و عملی سازيم. با مشكالت می فهميم كه چگونه 
و كجا، خودمان را محدود كرده ايم و می توانيم به دنبال 

راهی باشيم كه قدرت، جايگزين ترس شود. 
از  دليل ترس های ما، فكر كردن به گذشته و نگرانی 

از  نقابی  و  توهم  ترس،  ديگر،  عبارت  به  است؛  آينده 
مثال،  برای  است؛  گذشته  های  گرفتاری  و  ناراحتی ها 
دانش آموزی كه در يكی از دروس خود چند بار نمرة 
بد يا غير قابل قبولی گرفته است، تصور می كند كه هيچ 
وقت نمی تواند از پس اين درس بربيايد. او ترس از اين 
درس را در ذهن خود پرورش می دهد و به مرور، توان 
و عالقه ای ندارد كه سراغ درس مورد نظر برود؛ در حالی 
كه اگر نمرة بد را يك چالش در نظر بگيرد كه می توان 
با شجاعت با آن مقابله كرد، می تواند با تفكر و تعقل، 

نه تنها از پس اين مشكل كه از پس مشكل های مشابه 
نيز برآيد. 

به ياد دارم كه چند سال پيش، يكی از دانش آموزانم با 
هندسه تحليلی مشكل اساسی داشت و حتی در يكی 
از آزمون های آزمايشی، فقط به هفت درصد سؤال های 
اين درس پاسخ صحيح داده بود.خودش می گفت بيشتر 
می ترسم!  آن  از  بيايد،  بدم  تحليلی  هندسه  از  آنكه  از 
برای  برود.  اين درس  كه سراغ  گرفت  تصميم  باالخره 
اينكه بتواند نتيجه بگيرد، يك برنامه دقيق برای مواجهه 
نياز  برای مطالعه  را كه  و ساعاتی  اين درس ريخت  با 
و  ابتدا سراغ كتاب درسی رفت  تعيين كرد.  در  دارد، 
تمام مباحث درسی را خواند و همۀ تمرين های كتاب را 

حل كرد و به معنای واقعی كلمه، »واو« به »واو« كتاب 
معلم  بعد سراغ جزوه  درآورد.  نكته  آنها  از  و  را خواند 
تستی  و  كمك آموزشی  كتاب های  نهايت،  در  و  رفت 
را در همين درس خواند و سرانجام به گفتۀ  پيشرفته 
خودش توانست بر چالش برانگيزترين درس دبيرستان 
سؤال  هشت  هر  به  سراسری  آزمون  در  و  كند  غلبه 

هندسۀ تحليلی پاسخ صحيح دهد.
با  دانش آموز ديگری با درس فيزيك مشكل داشت و 
زده  زيادی  تست های  درس،  اين  فراگيري  برای  اينكه 
بود، اما آن قدر از اين درس و تست های آن می ترسيد 
كه تصميم گرفته بود در آزمون سراسري، سؤال های اين 
درس را كنار بگذارد. در گفت گويی كه با هم داشتيم 
وي تصميم گرفت كه مشكلش را با دبير فيزيكش در 
ميان بگذارد و طبق نظر او عمل كند. نتيجه اين شد كه 
قرار شد به جای آنكه تست های بسيار حل كند، تعداد 
كمتری را به دفعات حل نمايد و هر دفعه تالش كند 
تا  شيوه های جديدتری برای حل كردن  يك تست پيدا 
كند؛ البته تست جديد هم می زد، اما كمتر، و در نهايت 

هم در آزمون سراسری، فيزيك را 73 درصد زد!   
از  نقابی  مشكالت،  با  مواجهه  در  آنكه  جای  به  پس 
ترس به چهره بزنيد، از مشكالت، پلی به سوی پيروزی 
تمام  كه  با  است  آن  كار،  اين  انجام  الزمۀ  بسازيد. 
وجودتان ايمان داشته باشيد كه می توانيد موفق شويد؛ 
به  و  برد  می  بين  از  را  ترس  كه  است  قلب  اين  زيرا 
ما احساس امنيت می بخشد. هنگام ترس، دست راست 
با  بكشيد؛  عميقی  نفس  و  بگذاريد  قلبتان  بر   را  خود 
انجام اين كار به آرامش می رسيد. به قلب خود ايمان 
داشته باشيد و بدانيد كه با خواست و هّمت شما، همۀ 

موارد به طور عالی انجام می شوند. 

با مشکالت می فهميم كه چگونه و كجا، 

خودمان را محدود كرده ایم و می توانيم 

به دنبال راهی باشيم كه قدرت، 

جایگزین ترس شود
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نزديك می شويم،  آزمون سراسري  برگزاري  زمان  به  هر چه 
فعاليت های شما كنكوری های عزيز هم زيادتر می شود. بعضی 
برخی  و  می بريد  باال  را  مطالعه خود  و ساعت  از شما حجم 
برنامه مطالعاتی خود می دهيد و گروهی  ديگر، تغييراتی در 
نيز كمی به خود استراحت داده و دوباره مطالعه را با انرژی 
ادامه می دهيد. يكی از كارهايی كه بسياری از داوطلبان برای 
اين است كه  انجام می دهند،  يا مطالعه بهتر  سنجيدن خود 
در آزمون هايی كه مؤسسات مختلف برگزار می كنند، شركت 
می نمايند؛ البته بسياری ديگر از داوطلبان هم تصميمی برای 
شركت در اين آزمون ها ندارند. با توجه به اينكه آزمون های 
جامع از مدتی قبل شروع شده است و عده قابل توجهی از 
مؤسسات مختلف شركت  در  آزمون ها  اين  در  داوطلبان هم 
می كنند، در اين مقاله تصميم داريم درباره نحوه مطالعه و نيز 
مهم تر از همه، كارهايی كه قبل و بعد از گرفتن نتيجه بايد 

انجام دهيد، بحث كنيم.
عموماً داوطلبانی كه در اين آزمون ها شركت می كنند به چند 

دسته تقسسيم می شوند:

از  و  ندارند  مطالعه  برای  برنامه ای  كه  افرادی   -1
برنامه این مؤسسات استفاده می كنند

آن  با  مطالعه  برای  آموزان  دانش  كه  مشكلی  مهم ترين 
بسياری  است.  مناسب  برنامه ای  نداشتن  هستند،  مواجه 
زمان  تا  می توانند  آيا  كه  هستند  اين  نگران  دانش آموزان  از 
خود  درس های  تمام  كنكور،  برگزاري  يا  ترم  پايان  امتحان 
كه  مؤسساتی  اكثر  خير.  يا  كنند  مطالعه  كامل  طور  به  را 
ادعا می كنند كه  برگزار می كنند،  آزمون 
گمان  داوطلبان  هستند.  برنامه  دارای 
می كنند كه با شركت در اين آزمون ها 
از سردرگمی نجات پيدا می كنند و اگر 
طبق برنامه پيش روند تا پايان برنامه 
را  درسی  كتب  مطالب  تمام  نظر،  مورد 
مطالعه خواهند كرد. بارها و بارها در 

برنامه،  بهترين  كه  كرده ايم  اشاره  نوشته ايم،  مطالعه  نحوه  در خصوص  كه  مقاالتی 
برنامه ای است كه خود داوطلب با توجه به شرايط و ويژگی های درسی خود تدوين 
كرده و طبق آن پيش برود. حال ممكن است كه بنا به داليل مختلفی، داوطلبان طبق 

برنامه اين مؤسسات پيش رفته باشند. 
 اگر شما جزو اين گروه هستيد و دقيقاً طبق برنامه يك مؤسسه مطالعه می كنيد، 
می توانيد اميدوار باشيد كه تا زمان برگزاري كنكور، درس ها را تمام كنيد؛ البته  تمام 
كردن درس ها به اين معنی نيست كه شما بتوانيد نتيجه خوبی از آزمون خود بگيريد؛ 
زيرا بايد زمانی را برای مرور و جمع بندی در نظر بگيريد و حتماً تست هم كار كنيد. 
مهم ترين موضوع در روزهای باقی مانده تا كنكور، مرور خالصه ها و نيز زدن تست های 
سرعتی است كه باعث می شود تا شما اوالً دانسته هايتان و آنچه را كه قباًل مطالعه 
كرده ايد، تثبيت كنيد، و دوم اينكه خود را در روزهای نزديك به آزمون سراسري، 
بهتر و بيشتر بسنجيد. اگر جزو اين دسته از داوطلبان هستيد )به ويژه اگر از گروه 
داوطلبان پشت كنكوری هستيد و وقت بيشتری داريد(، سعی كنيد در وقت اضافی 
كه پس از مطالعه دروس، طبق برنامه مؤسسه پيدا می كنيد به نقاط ضعف خود در 
درس های مختلف بيشتر بپردازيد يا اينكه درس هايی را كه برای شما و رشته های 
يك  می توانيد  كار  اين  انجام  برای  كنيد.  مطالعه  بيشتر  است،  مهم تر  نظرتان  مورد 
برنامه كوچك روزانه داشته باشيد و ساعاتی را به اين مطالعه اختصاص دهيد. انجام 
نزديك تر  سراسري  آزمون  برگزاري  زمان  به  كه  حاضر  حال  در  بخصوص  كار،  اين 

می شويد، می تواند براي شما بسيار راه گشا و كمك كننده باشد.
يكی ديگر از كارهايی كه حتماً بايد انجام دهيد، اين است كه حتماً پس از آزمون های 
جامع، خودتان را مورد قضاوت قرار دهيد. حتماً با خود می گوييد كه »نتيجه آزمون ها 
مشخص می كند كه ما در هر درس، چه درصدهايی داريم«. درست است كه نتيجه 
آمون ها درصد و تراز شما را اعالم می كنند، اما منظور ما از قضاوت، اين است كه با 
خود رو راست بوده و نگاه كنيد كه به چه تعداد از سؤاالت به صورت تصادفی جواب 
داده و پاسخ چه تعداد از سؤاالت را خوب نمی دانسته ايد. پس از انجام اين كار، حتماً 
درصدد رفع اشكال برآييد و به طور جدی، وقتی را برای مرور و تست زنی در مباحثی 
كه مشكل داشته يا به طور شانسی، و نه از سر آگاهی، به آنها پاسخ داده ايد، اختصاص 
دهيد. حتی اگر طبق برنامه مؤسسه، زمان زيادی برای مطالعه به اين روش نداريد، 
حتماً اين كار را انجام دهيد. می توانيد به جای مطالب ساده تری كه تا آزمون بعدی 

بايد بخوانيد، اشكاالت خود را بگنجانيد.
گروه دوم كسانی هستند كه سعی می كنند با برنامه مؤسسات كنكور مطالعه كنند، اما 
به داليل مختلفی از اين برنامه عقب می مانند و با اينكه در آزمون ها شركت می كنند، 
به خاطر عقب ماندن در مطالعه، عموماً از آزمون ها هم نتيجه خوبی كسب نمی كنند. 
به دليل اينكه روزهای باقی مانده تا كنكور، روزهای بسيار حساسی هستند و حتماً 
در اين روزها شما بايد مطالعه خوبی داشته باشيد، قبل از هر چيز به اين نكته توجه 
كنيد كه علت اين عقب ماندن چيست. اگر اين موضوع به دليل سختی مباحث 
برای شما و دير ياد گرفتن آن از سوي شماست، حتماً سعی كنيد مباحث 
را مطالعه كنيد.  آنها  و  بگنجانيد  برنامه خود  را در  مهم تر و اصلی تر 
كه صرف  زمانی  و  وقت  از  تا شما  می شود  باعث  كار  اين  انجام 
ممكن  هم  گاهی  بگيريد.  بهتری  نتيجه  می كنيد،  مطالعه 
باشد  به آن دليل  اين مشكل  بروز  است كه 
كه شما در كنار برنامه مطالعاتی 
مؤسسه، دروس ديگری را 
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بين مطالب مهم و  مطالعه يا مرور می كنيد. اگر شما جزو اين گروه هستيد، حتماً 
تقسيم وقتتان مديريت كنيد تا نتيجه بهتری از تالشتان بگيريد. يكی از كارهايی كه 
بايد انجام دهيد اين است كه پس از اعالم نتايج آزمون های جامع، حتماً وقتی را برای 
مرور يا مطالعه مجدد مباحثی كه در آنها مشكل داريد، اختصاص دهيد. توجه داشته 
باشيد كه پيش رفتن با برنامه اين مؤسسات، مهم تر از اين موضوع نيست كه شما به 
وضعيت خود آگاه شويد و در صدد رفع مشكلتان برآييد؛ يعنی اگر قرار است تا آزمون 
بعدی، شما فصل پنجم شيمی را مطالعه كنيد، در حالی كه هنوز در فصل سوم ضعف 
داريد، حتماً فصلی را كه مشكل داريد بخوانيد و بدون دغدغه در آزمون حاضر شويد. 
مهم ترين نكته آن است كه شما آزمون اصلی يا همان آزمون سراسري را در پيِش رو 
داريد و بايد در اين آزمون، نتيجه خوبی كسب كنيد؛ پس در همين راستا هم تالش 

كنيد و چندان به نتيجه اين آزمون ها نيز فكر نكنيد.

2- كسانی كه طبق برنامه آزمون پيش نمی روند
اين گروه از داوطلبان، عموماً كسانی هستند كه برنامه مطالعاتی خاص خود را دارند 
و طبق آن برنامه به مطالعه تا زمان كنكور ادامه می دهند. عده بسيار زيادی از اين 
داوطلبان، آزمون های جامع را فرصتی برای سنجيدن خود و محك زدن تالش  خود 

دانسته و در اين آزمون ها شركت می كنند. ممكن 
است كه نتيجه آزمون ها برای برخی از داوطلبان 
اين گروه، با آنچه كه خودشان از ميزان مطالعه و 
معلوماتشان در نظر دارند، تا حدود زيادی مطابقت 
داشته باشد. اگر اين طور باشد، پس كاری كه شما 
بايد بعد از هر آزمون انجام دهيد اين است كه، با 
توجه به نتايجی كه از هر آزمون می گيريد، زمانی 

را برای رفع اشكال و مطالعه و مرور قسمت هايی كه در آزمون از آنها نمره نگرفته يا 
كمتر نمره گرفته ايد، اختصاص دهيد. شما عزيزان هم بايد به اين موضوع توجه كنيد 
كه ممكن است برخی از مباحث را بخوبی ندانيد، اما نمراتتان در آن مباحث خوب 
باشد. اين موضوع يا به سطح سختی سؤاالت باز می گردد و يا ناشي از آن است كه 
شما به صورت شانسی، گزينه ای را انتخاب كرده ايد. اگر مباحثی را به اين صورت نمره 
گرفته بوديد، حتماً وقتی را برای مرور و مطالعه مجدد كامل آن مبحث در كنار ساير 

رفع اشكال ها اختصاص دهيد.
ممكن است در اين گروه از داوطلبان، كسانی باشند كه نمراتی كه در اين آزمون ها 
می گيرند، با ميزان مطالعه يا توانايی آنها در دروس مختلف، مطابقت نداشته و كمتر يا 
بسيار كمتر از حد مورد نظرشان باشد. قبل از هر چيز بايد اشاره كنيم كه نبايد نگران 
اين مسأله باشيد؛ زيرا ممكن است كه سؤاالت يك دوره از مباحثی باشد كه شما آنها 
را كمتر مطالعه كرده يا اصاًل در برنامه مطالعاتی خود نگنجانده باشيد. اگر قصدتان 
اين است كه آن مطالب را مطالعه يا مرور كنيد، پس اصاًل جای نگرانی نيست؛ زيرا در 
وقت باقی مانده و با يك برنامه ريزی خوب، حتماً می توانيد اين كار را انجام دهيد؛ اما 
اگر قصد داريد كه كاًل اين مباحث را نخوانده، رها كنيد، اين آزمون ها فرصت خوبی 
است تا به شما تراز و رتبه تان را در شرايطی اعالم كند كه شما تستی از اين مباحث 
را جواب نداده يا كمتر جواب داده ايد. گرچه جامعه آماری اين آزمون ها در مقايسه با 
كنكور كمتر است و به هيچ وجه با شركت در آنها نمی توانيد قضاوت دقيقی از شرايط 
خود در مقايسه با داوطلبان ديگر داشته باشيد، اما تا حدودی می توانيد موقعيت خود 
را در اين شرايط بسنجيد و قضاوت بهتری از اين موضوع داشته باشيد كه آيا حذف 

اين مباحث عاقالنه است يا نه.
برنامه  نيست، پس طبق  اين مباحث مهم  نتيجه رسيده ايد كه خواندن  اين  به  اگر 
در  تراز شما  و  رتبه  بر  مباحث  اين  احساس می كنيد كه  اگر  اما  برويد؛  پيش  خود 
كنكور تأثير قابل مالحظه ای خواهد گذاشت، می توانيد با توجه به وقت و همچنين 
ميزان يادگيری خودتان و مهم تر از همه، برنامه هايی كه برای اين روزهای باقی مانده 

داريد، زمانی را به مطالعه اين مباحث اختصاص دهيد. نكته ای كه حتماً بايد به آن 
توجه داشته باشيد اين است كه آيا در روزهای باقی مانده می توانيد بخش هايی از اين 
مباحث را، بدون اينكه به يادگيری درس های ديگر شما لطمه بزند، مطالعه كنيد، و 
مهم تر از همه، آن قدر مباحث را به خوبی ياد بگيريد كه در كنكور به سؤاالت مباحث 
مورد نظر پاسخ دهيد؛ اگر اين طور است، پس حتماً اين كار را بكنيد؛ البته به اين 
نكته هم توجه داشته باشيد كه الزم نيست همه مباحث را بلد باشيد. ما در ميان 
داوطلبان سال های گذشته، كسانی را داشته ايم كه مطالب نخوانده داشته و رتبه و 
نتيجه های خوبی هم كسب كرده اند. در مورد مباحثی كه قباًل خوانده و با اين همه در 
آنها مشكل داشته ايد، توصيه بيشتری داريم و آن توصيه اين است كه حتماً زمانی را 
برای رفع اشكال خود در آن بخش ها اختصاص دهيد تا هنگام كنكور در پاسخگويی 

به آنها، به مشكل برنخوريد.
همه شما عزيزانی كه در آزمون های جامع شركت كرده ايد، برای اينكه در اين آزمون ها 
و مهم تر از همه در كنكور نتيجه خوبی را كسب كنيد، حتماً به اين نكات توجه كنيد:

ممكن است كه داوطلبان زيادی در اين آزمون ها شركت نكرده باشند. اين داوطلبان 
نبايد نگران وضعيت خود باشند. اين گروه می توانند آزمون های سرعتی مشابه كنكور 
را، كه عموماً از خرداد بايد در برنامه مطالعاتی خود بگنجانند، به جای اين آزمون ها 

قرار دهند.
يا  ناراحتی  باعث  نبايد  آزمون ها  اين  نتيجه 
خوشحالی بيش از حد شما گردد؛ زيرا ممكن است 
از  آسان تر  يا  سخت تر  آزمون ها  اين  سؤاالت  كه 

كنكور باشد.
اين آزمون ها نبايد باعث درگيری بيش از حد ذهن 
شما عزيزان، بخصوص كسانی شود كه طبق برنامه 
مؤسسات پيش نمی روند؛ زيرا آنچه مهم است، اين است كه شما بتوانيد به نقاط قوت 

و ضعف خود پی برده و درصدد رفع آنها برآييد.
دقت داشته باشيد كه فاصله بين آزمون  ها در اين دسته، عموماً بيش از ده روز است؛ 
پس حتماً در روزهايی كه تا آزمون بعدی در اختيار داريد، به رفع اشكال ها به صورت 

جدی مبادرت كنيد.
نتيجه  به  نزديك شدن  و  رتبه  تخمين  را  آزمون  برگزاري  از  عزيز! هدف  داوطلبان 
آزمون خويش  از  نتيجه خوبی  كه شما  در صورتی  زيرا  ندهيد؛  قرار  موردنظر خود 
نگيريد، روحيه خود را در چنين روزهای حساس از دست مي دهيد يا بر عكس، دچار 

غرور و اعتماد به نفس كاذب مي شويد. 
يكی از مهم ترين كاركردهای اين آزمون ها بايد كمك به رفع اشكال شما باشد؛ پس 
اين  بهترين كمك های  از  يكی  به عالوه،  باشيد؛  داشته  توجه  موضوع  اين  به  حتماً 
بگيريد كه چگونه  ياد  يعني  است؛  فراشناخت  تقويت مهارت هاي  به شما،  آزمون ها 
ياد بگيريد و خودتان و توانايي هايتان را خوب بشناسيد، و اينكه چگونه از ابزارها و 
امكانات خود به خوبي استفاده كنيد. آزمون های جامع بايد بيش از هر چيز به اين 
مهارت های شما بيفزايد. در واقع، هدف از برگزاري اين آزمون ها بايد اين باشد كه 
دانش آموزان بتوانند اشكاالت خود را پيدا كنند و بعد بتوانند آن اشكاالت را برطرف 
كنند و بعد هم اين دانش آموزان بتوانند، با استفاده از تجربيات و جمع بندي كامل 
اطالعات، خود را براي كنكور آماده كنند و تمام فرايندهايي را كه در آزمون ها پشت 
سر گذاشته اند در كنكور پياده كنند و از همه دانش و اطالعاتي كه از اين آزمون ها 

فرا گرفته اند، در كنكور به نحو مطلوب استفاده كنند.
آزمون های جامع نبايد باعث پيش داوری شما درباره كنكور شود؛ بلكه از اين آزمون ها، 
فقط به عنوان ابزاری برای يافتن اشكاالت خود و تالش برای رفع آنها استفاده كنيد.

یکی از كارهایی كه باید انجام دهيد این است كه 

پس از اعالم نتایج آزمون های جامع، حتمًا وقتی 

را برای مرور یا مطالعه مجدد مباحثی كه در آنها 

مشکل دارید، اختصاص دهيد
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تعطيالت نوروز سال 1397 كه خيلی از شما 
برنامه ريزی كرده  برای آن حسابی  داوطلبان عزيز 

شما  از  بسياری  كه  است  ممكن  رسيد.  پايان  به  هم  بوديد 
باشيد كه  نتوانسته  و گروهی هم  رفته  برنامه درسي خود پيش   طبق 

به طور كامل يا حتی اصاًل به برنامه ريزی خود جامه عمل بپوشانيد. ضمن تبريك 
به همه شما دوستان گرامی كه توانستيد از اين تعطيالت نهايت استفاده را بكنيد، 
بايد اضافه كنيم كه گرچه تعطيالت عيد، بسيار مهم بود، اما نبايد با فكر كردن به 
گذشته و افسوس خوردن برای آن و با تضعيف روحيه، وقت و زمان باقی مانده را نيز 

از دست داد. 
در هر شرايط درسی كه هستيد، مهم ترين كار اين است كه تصميم بگيريد تا از اين 
زمان باقی مانده كه اتفاقاً بسيار مهم است، نهايت استفاده را ببريد. روی سخنمان 
بيشتر با شما داوطلبانی است كه تا االن كم كاری كرده يا مطالعه خوبی نداشته ايد. 
به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر از همين االن هم با يك برنامه ريزی قوی و 
يك اراده محكم، عزم خود را جزم كنيد، حتماً موفق خواهيد شد؛ پس نااميد نشويد و 
زودتر دست به كار شويد؛ البته داوطلبان قوی نيز بايد توجه داشته باشند كه استفاده 
درست و اصولی از اين اوقات باقی مانده، باعث می شود تا در موقعيت بسيار بهتری 

قرار گيرند. 
نخستين گام برای موفقيت، مشخص كردن موقعيت مطالعاتی و درسی تان در اين 
روزهای باقی مانده تا كنكور است. از هر گروه از داوطلبان كه هستيد، حتماً برآوردی 
از خود و مطالعه تان داشته باشيد؛ بخصوص اينكه شما دومين دوره طاليی مهم را 
بسنجيد.  را  خود  بايد  شرايط جديد  به  توجه  با  اكنون  و  گذاشته ايد  سر  پشت  نيز 
بدون خوش باوری و البته منفی گرايی و مثل يك انسان بی طرف، كه نقش داوری را 
به عهده گرفته است، خودتان را مورد سنجش قرار دهيد. اين كار به خوبی به شما 
كمك می كند تا بدانيد كه در روزهای باقی مانده بايد چه كارهايی را انجام دهيد و 
باشيد. توجه داشته باشيد حتی اگر  برنامه ريزی اي داشته  برای رسيدن به آن، چه 
تا االن طبق برنامه پيش رفته ايد، باز هم خود و مطالعه تان را بررسی كنيد. اگر از 
برنامه و مطالعه خود راضی هستيد، به روال سابق ادامه دهيد، اما اگر فكر می كنيد 
كه می توانيد با تغيير در برنامه خود، نتايج بهتری بگيريد، حتماً وقتی را برای اين 

كار اختصاص دهيد. 
همه داوطلبان عزيز، چه پشت كنكوری ها و چه دانش آموزان، بايد توجه داشته باشند كه 
يك گام مهم در موفقيت، همين برآورد زحمت و مطالعه ای است كه كشيده اند، و گام 
مهم تر اينكه بپذيرند كه می توانسته اند بهتر باشند و برای اين بهتر شدن بايد جسارت 
به خرج داده و تغيير را قبول كنند. اگر از جمله داوطلبانی هستيد كه فكر می كنيد 
بايد برنامه خود را تغيير دهيد، سعی كنيد كه از همين االن تا زمان برگزاري كنكور، 
يك برنامه بلند مدت برای خود در نظر بگيريد كه در آن برنامه تا حد ممكن، زمانی را 
برای مطالعه تمام دروس، مرور آنها و تست زنی درس ها در نظر بگيريد. اين برنامه بايد بر 

حسب
توانمندی های

ميزان  درس،  هر  در  شما 
مطالعه ای كه تا به حال در هر درس 

هر درس  اهميت  ميزان  و  بودجه بندی  داشته ايد، 
صورت بگيرد. سعی كنيد تا هيچ درسی را نخوانده نگذاريد و حتی 

اگر شده، فصل های آسان هر درس را از همين االن در برنامه مطالعه خود بگنجانيد. 
يك برنامه بلند مدت با يك برنامه مطالعاتی هفتگی محققق می شود؛ يعنی شما بايد 
اين  و  تقسيم كرده  به هفته های مطالعاتی  را  برگزاري كنكور  روز  تا  االن  از همين 
هفته ها را به ساعات مختلف تقسيم كنيد: ساعات بيداری، ساعات خواب و استراحت، 
و اگر دانش آموز هستيد، ساعات مدرسه و سپس طبق آن، ساعاتی را برای مطالعه 
با توجه  در نظر بگيريد. بعد از مشخص كردن ساعت مطالعه، اين ميزان ساعت را 
به اهميت درس ها و ضعف و قوتتان بين دروس خود تقسيم كنيد. بعد از مشخص 
كردن موارد و دروس مورد نياز مطالعه در كل هفته، برنامه تقريبی هر روز خود را 
نيز مشخص كنيد. حتماً در يك روز تنوع مطالعاتی داشته باشيد و اين طور نباشد 
را مطالعه كنيد.  پنج ساعت پشت سر هم فقط يك درس خاص  تا  مثاًل چهار  كه 
حتماً مطالعه و زدن تست در هر درس )بخصوص دروس اختصاصی( را حداقل بين 
دو تا سه روز در هفته پخش كنيد؛ زيرا اين عمل، موجب يادگيری مرحله به مرحله 
را  در طول هفته، ساعت هايی  افزايش می يابد. حتماً  يادگيری مطالب  شده و عمق 
به جبران عقب ماندگی هاي خود اختصاص دهيد و در آن زمان، هيچ درسی را قرار 
ندهيد تا به اين ترتيب، اگر از برنامه عقب افتاديد، بتوانيد بدون نگرانی تا حدی آن 
را جبران كنيد. حتماً در برنامه هفتگی خود، تمام دروس عمومی و اختصاصی را قرار 
دهيد و تست و مطالعه نيز با هم در آن وجود داشته باشد و اين طور نباشد كه در 
طول هفته، فقط مطالعه كنيد يا فقط تست بزنيد؛ بلكه اين دو مكمل همديگر باشند. 
اگر تا االن مطالعه خوبی داشته ايد، می توانيد از مرور مطالب خود در كنار تست زنی 

استفاده كنيد.
عالوه بر ارزيابی درسی خود كه با تست زنی صورت می گيرد، سعی كنيد كه ارزيابی 
ديگری هم از خود و برنامه تان داشته باشيد؛ اينكه چقدر توانسته ايد در هفته ای كه 
گذشت، طبق برنامه پيش رويد و چقدر موفق بوده ايد؟ انجام اين كار به شما كمك 
می كند تا در آخر هفته، پيش بينی برنامه  هفته بعدی انجام شود. حتماً توجه كنيد 
تثبيت مطالب  ارزيابی و  نزديك می شويد، نقش تست زنی در  به كنكور  كه هر چه 
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بايد  نيز  را  تست ها  تعداد  امكان،  حد  تا  هفتگی،  برنامه ريزی  برای  می شود.  بيشتر 
مشخص كنيد؛ مثاًل بررسی كنيد كه در مطالعه درس چهار و پنج رياضی كه اين هفته 
قصد خواندن آن را داريد، چقدر الزم است تست بزنيد و سپس برای آنها برنامه ريزی 
كنيد. پس از برنامه ريزی، اگر ديديد كه زمان الزم را نداريد، از تعداد تست ها كم و 
بقيه تست ها را به هفته بعد موكول كنيد؛ ولی هرگز از زمان مطالعه خود كم نكنيد؛ 
البته اين موضوع هم به توانايی و ضعف شما در هر درس بستگی دارد؛ مثاًل داوطلبی 
درس را به خوبی مطالعه كرده و در تست زنی مشكل دارد و داوطلب ديگر احساس 

می كند كه هنوز آمادگی كامل در يك مبحث را 
بيشتر مطالعه و سپس  نداشته و الزم است كه 

تست زنی كند.
اگر  شد،  اشاره  باال  در  كه  مطالبی  به  توجه  با 
احساس  و  هستيد  كنكوری  پشت  داوطلب 
را  خود  مطالعاتی  برنامه  است  نياز  كه  می كنيد 
تغيير دهيد، با توجه به تجربه قبلی خود، ميزان 

مطالعه ای كه تا به حال داشته ايد و نيز درس ها يا مباحثی كه احساس می كنيد در 
آنها ضعف داريد و كارهايی كه الزم است در هر درس انجام دهيد، برنامه جديدی 
بريزيد. مهم ترين موضوع در اين برنامه ريزی، عالوه بر نكته هايی كه به آن اشاره شد، 
زمان است. به زمانی كه تا كنكور داريد، توجه كرده و بدون نااميدی، و البته بدون 
غلو در توانايی های خود، يك برنامه عالی و عملی بريزيد و اطمينان داشته باشيد كه 
هنوز هم زمان كافی برای جبران و مطالعه خوب برای كنكور را در اختيار داريد؛ پس 

منتظر چه هستيد؟!
 برای شما دانش آموزان عزيزی هم كه احساس می كنيد برنامه خوبی نداشته  يا اينكه 
با توجه به آنچه كه در  تا االن نتوانسته ايد بخوبی مطالعه كنيد، پيشنهاد می كنيم 
اين مقاله درباره برنامه ريزی گفته شد و موارد زير، به مطالعه بپردازيد؛ البته همين 
جا الزم می دانيم اشاره كنيم كه آنچه می گوييم، يك پيشنهاد است و شما می توانيد 

در مدت باقی مانده، با توجه به شناختی 
كه از خود و نقاط قوت و ضعف درسی تان داريد، برنامه 

بهتری ريخته و موفق تر شويد.
 برای هفته چهارم فروردين تا آخر هفته سوم ارديبهشت، در مدرسه روی درس های 
تمام شدن  به  توجه  با  مدرسه ای  هر  احتماالً  اما  كنيد؛  تمركز  دو  دانشگاهی  پيش 
بعضی از درس های پيش دانشگاهی دو، كمی به تعطيالت دانش آموزان در هفته اضافه 
كرده اند و دانش آموزان، وقت بيشتری برای مطالعه دارند؛ بنابراين، توصيه می كنيم 

كه حتماً به نكته های زير توجه كنيد:
از ظهر روزهايی كه به مدرسه می رويد، حتماً درس های پيش دانشگاهی دو را  بعد 
كه دبير درس می دهد، در منزل كامل بخوانيد 
و تست بزنيد؛ به طوری كه آنها را به خوبی ياد 

بگيريد.
 در روزهايی كه به مدرسه نمی رويد، در منزل 
يا هر جايی كه درس می خوانيد، حتماً برنامه ای 
برای درس های پايه باقی مانده، يعنی آنهايی كه 
قباًل نخوانده ايد، تهيه كنيد و آنها را به طور كامل 
بخوانيد و تست بزنيد. اگر برنامه عيد را انجام نداده ايد، بايد بعضی از مبحث های پايه 
با  بتوانيد  اين فرصت يكماهه  تا در  انتخاب كنيد  را كه راحت تر است،  دوم و سوم 

آرامش و تمركز بيشتری آنها را مطالعه كنيد و از آنها، نكته برداری كنيد.
   عزيزانی كه كم كاری داشته ايد! در اين مقطع از سال می توانيد بعضی از مباحث 
وقت گير را از برنامه تان حذف كنيد و تمركز خود را روی بقيه دروس بگذاريد؛ البته 
هرگز يك درس را به طور كامل رها نكنيد؛ بلكه می توانيد به صورت گزينشی بعضی 
از فصل ها را بخوانيد. شما دانش آموزان قوی، ابتدا در اين دوره، مطالب باقی مانده از 
پايه را كامل بخوانيد و در صورت امكان، بعد از آن، موارد ضعف باقی مانده از مطالب 
خوانده شده )پيش دانشگاهی يك و پايه قبلی( را برطرف كنيد و به طور موازی دروس 
از امتحانات پيش دانشگاهی  پيش دانشگاهی دو را نيز بخوانيد و سعی كنيد تا قبل 
دو، كليه مباحث را يك دور خوانده باشيد. همه شما داوطلبان عزيز هرگز فراموش 

نخستين گام برای موفقيت، مشخص كردن موقعيت 

مطالعاتی و درسی تان در این روزهای باقی مانده تا 

كنکور است. از هر گروه از داوطلبان كه هستيد، حتمًا 

برآوردی از خود و مطالعه تان داشته باشيد
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نكنيد كه نكته برداری را تا روزهای آخر ادامه دهيد. هر وقت حين درس خواندن يا 
تست زدن به نكته جديدی برخورديد، حتماً آن را در محل خاصی يادداشت كنيد. 
مطالعه سريع اين نكته برداری  ها در روزهای آخر، به شما در يادآوری نكاتی كه قباًل 
مطالعه كرده ايد، كمك خواهد كرد. سعی كنيد كه در همين دوره، حدود صد و بيست 
ساعت را به مطالعه پايه سری دوم )پايه های باقی مانده( اختصاص دهيد و بقيه زمان 

را به پيش دانشگاهی دو و درس های دبيرتان بپردازيد.
امتحانات  كه  باشيد  داشته  توجه  نكته  اين  به  عزيز  دانش آموزان  شما  حتماً 
نيست؛  كنكور  برای  شما  آمادگی  و  برنامه ريزی  برای  مزاحمی  دو،  پيش دانشگاهی 

بلكه تأثير مثبتی بر روند كاری شما دارد؛ زيرا 
پيش دانشگاهی دو، بخش مهمی از منابع كنكور 
بهترين  امتحانات،  اين  و  می دهد  تشكيل  را 
و دوره پيش دانشگاهی  برای جمع بندی  فرصت 
دو و جبران غفلت هايی نظير نخواندن كتاب های 
درسی و مثال ها و تمرين های آنهاست؛ زيرا اين 
كتاب ها در كنكور خيلی مهم هستند، ولی مورد 
غفلت واقع می شوند؛ به همين دليل، حدود چهار 
نقاط  تمام  امتحانات،  از شروع  قبل  روز  پنج  يا 
ضعف اساسی خود در دروس پيش دانشگاهی دو 
را برطرف كنيد و نگذاريد كه نكته های مبهم از 
نظر مفهومی داشته باشيد. بعد از رفع اشكاالت 
مفهومی، طبق برنامه امتحانات، شروع به درس 
خواندن كنيد. اگر قبل از شروع امتحانات، نقاط 

ضعف اساسی خود را برطرف كرده باشيد، در اين زمان كافی است تا تسلّط خود را 
افزايش دهيد و مرور كنيد و تست بزنيد. 

تشريحی خواندن برای امتحانات به كنكور شما هيچ ضرری نمی زند، بلكه فايده های 
ايجاد كنيد؛  برنامه خود  بايد تغيير خاصی در  زيادی هم دارد؛ پس فكر نكنيد كه 
اما هرگز از تست زدن غافل نشويد و تا می توانيد تست بزنيد. بهتر است كه در اين 
دوران، در هنگام مطالعه هر درس، بيشتر روی تمرين و مثال های كتاب درسی و 
تست های آزمون سراسری وقت بگذاريد. در مجموع سعی كنيد كه در طی امتحانات 
امكان  حد  تا  و  بزنيد  تست  و  كرده  جمع  را  آن  دروس  كل  دو،  پيش دانشگاهی 
خالصه برداری كرده يا زير نكات مهم آن را خط بكشيد تا بعداً فقط به مرور سريع 

آن بپردازيد.
  در اين روزهای باقی مانده، كه البته زمان زيادی هم هست، دو يا سه درسی را 
كه مهم است و شما در آن ضعف داريد، انتخاب كرده و بيشتر )تقريباً يك 
روز در ميان( در برنامه خود قرار دهيد. مطمئن باشيد كه زمان كافی برای 
احساس می كنيد كمتر  جبران ضعف های خود در درس هايی كه 

بلديد، داريد؛ فقط كافی است كه با اراده قدم برداريد و به خود و توانايی هايتان اعتماد 
كنيد و نگران نباشيد.  

نكته مهمی كه در اين ايام بايد به آن توجه داشته باشيد و زمان مناسبی را به آن 
در برنامه ريزی خود اختصاص دهيد، اين است كه به عمومی ها توجه ويژه ای داشته 
باشيد. دروس عمومی بسيار مهم و امتيازآور هستند؛ پس حتماً وقت مناسبی را به اين 
درس ها اختصاص دهيد. اگر احساس می كنيد كه نمی توانيد از پس تمام عمومی ها 

به خوبی برآييد، تمركز بيشتری روی دروس ادبيات و معارف اسالمي داشته باشيد.
در مجموع سعی كنيد كه در روزهای باقی مانده، به عنوان يك دانش آموز كنكوری، 
امتحانات  حتی  داريد،  دست  در  كه  فرصتی  از 
و  ببريد  را  استفاده  بهترين  دو،  پيش دانشگاهی 
همچنان كه آنها را برای امتحان آماده می كنيد، 
به صورتی كه برای مرور نهايی آماده شوند، نكته 
بزنيد. در  اين مباحث تست  برداری كرده و در 
از آن  پاره ای  همين زمانی كه در دست داريد، 
را نيز برای مرور درس های پيش دانشگاهی يك 
حال  به  تا  كه  پايه ای  درس های  مطالعه  نيز  و 

نخوانده ايد، اختصاص دهيد. 
سعی كنيد كه اين بخش از مطالعه خود را تا دو 
هفته مانده به كنكور به پايان برسانيد و دو هفته 
پايانی را به تست زنی سرعتی و رفع اشكال از 
طريق حل تست ها بپردازيد. در واقع خودتان را 
در شرايط آزمون سراسري قرار داده و بسنجيد. 
نكته بسيار مهمی كه همه شما عزيزان بايد به آن توجه داشته باشيد، اين است كه 
اين مدت خوب عمل كنيد،  اگر در  بگيريد.  را خيلی جدی  باقی مانده  اين فرصت 
نزديك تر  به هدف خود  و  افتاد  رقيبان خود جلو خواهيد  از  از خيلی  به طور حتم 
می شويد. داشتن برنامه در اين مدت، بسيار مهم است و نداشتن آن باعث سردرگمی 

و استرس خواهد شد. 
نكته مهم ديگر برای داوطلبانی كه كمتر مطالعه كرده اند اين است كه در هر شرايط 
درسی كه قرار داريد و با هر ميزان مطالعه ای كه تا به حال داشته ايد، به هيچ عنوان 
باشيد و  راه را طی كنيد. محكم  ادامه  به نفس،  اعتماد  انرژی و  با  و  نباشيد  نگران 
مطمئن باشيد كه در زمانی كه در دست داريد، با تالشی كه انجام دهيد، می توانيد 
به بخش مهمی از خواسته های خود برسيد. مخصوصاً اگر در دوره تحصيلی خود جزو 
قبلی خود  بوده ايد، می توانيد روی آموخته های  دانش آموزان زرنگ و حتی متوسط 
سرمايه گذاری كنيد و با جديت در همين ايام باقی مانده نتيجه خوبی را كسب كنيد؛ 

پس با توكل به خدا و با يك برنامه ريزی خوب، به راهتان ادامه دهيد.

  در این روزهای باقی مانده، كه البته زمان زیادی 

هم هست، دو یا سه درسی را كه مهم است و شما در 

آن ضعف دارید، انتخاب كرده و بيشتر )تقریبًا یک 

روز در ميان( در برنامه خود قرار دهيد. مطمئن 

باشيد كه زمان كافی برای جبران ضعف های خود در 

درس هایی كه احساس می كنيد كمتر بلدید، دارید؛ 

فقط كافی است كه با اراده قدم بردارید و به خود و 

توانایی هایتان اعتماد كنيد و نگران نباشيد
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ضمن تغيير نظام آموزشی از »پنج ـ سه ـ چهار« به »شش ـ سه ـ سه«، شركت 
تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر آن شده است كه 
آزمون های آزمايشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پايه های سال اول دورة دوم 
متوسطه )پايه دهم( برگزار نمايد. اين آزمون ها در 2 فاز كلی» مرحله ای و جامع« و 
در 8 نوبت برگزار می شوند. فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت برگزار 
خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب كتاب های درسی 
پايۀ دهم و ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در طول سال تحصيلی است. در اين 
ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر گرفته شده است كه در پايان امتحانات 
نيمسال اول، در تاريخ 1396/11/6 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
نيمسال اول می باشد كه پس از امتحانات تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد و 
بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط 
با مطالب اين نيمسال تحصيلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت. فاز دوم، 
آزمون های جامع بوده كه در 2 نوبت برگزار خواهند شد. هدف اين آزمون ها، آشنايی 
كامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزينه ای همسو و مرتبط با سواالت امتحانات 

خرداد 1397 و به نوعی، مقدمۀ آمادگی برای كنكور سراسری سال 1399 می باشد. 

آزمون های آزمايشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصيلی »ریاضیـ  فيزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
به ترتيبی برنامه ريزی شده تا شركت كنندگان را برای امتحانات هر نيمسال آماده 

نمايد.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش دهم:
كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم برای كليه داوطلبان سراسر 
اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  كشور 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمايند.
 كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش دهم در عصر روز برگزاری هرآزمون 

از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. 

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

نحوهثبتنام:
آزمايشی  آزمون هاي  در  شركت  به  عالقمند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
بانكی عضو شبكه  از كارت های  با استفاده  سنجِش دهم در سراسركشور مي توانند 
شتاب و مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش 
كد  و  اقدام  ثبت نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  كشور  آموزش 

رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام نشان دهنده ثبت نام 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است بعد از خرید كارت اعتباری )دریافت شماره 
پرونده و شماره رمز( به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و 

شماره پرونده و كدپيگيری 16 رقمی دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت 
خط  با  می توانند  ثبت نام  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  داشتن 
ویژه 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 

8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00
براي سهولت  دبيرستان هايی كه مايل هستند  ثبت نام گروهی از طریق مدارس: 
ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت 
داشتن هر گونه سؤال درساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن هاي 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

- وجه پرداخت شده بابت ثبت نام به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا داوطلبان 
در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

سايت  طريق  از  كشور  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام  حضوری:  ثبت نام 
اينترنتی به نشانی: www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزی شركت 
به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادكی، 
روبروی كالنتری 10۵ سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از 

مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش دهم

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

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به  صورت اينترنتی است(
آزمون های  ثبت نام  لينك  شده:  ارائه  سايت  )در  ثبت نام  فرم  تكميل  دوم:  گام 

آزمايشی سنجش ـ ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كدپيگيری 16 رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم )سال اول 

دورة دوم متوسطه( در سال تحصيلی 1396-97



13 20 فروردين ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  1            

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  در خصوص :

 تاریخ ثبت نام پذیرش در

 دوره هاي كارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي سال 1397  

و پذيرش در دوره هاي كارداني  ثبت نام  اطالع كليه متقاضيان  به  بدين وسيله 

مصوبه  به  توجه  با  كه  مي رساند   1397 سال  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جديد  نظام 

دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1396/11/30، پذيرش براي 

كليه رشته هاي دوره هاي مذكور در سال 1397 صرفاً براساس سوابق تحصيلي )معدل 

كل ديپلم( خواهد بود و با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي، اين پذيرش 

منحصراً براي دانشگاه فني و حرفه اي صورت خواهد پذيرفت. 

به  براي دوره هاي مذكور،  انتخاب رشته  و  ثبت نام  فوق،  مراتب  به  توجه  با  لذا 

شنبه  روز  در  و  آغاز خواهد شد   1397/3/6 مورخ  يكشنبه  روز  از  اينترنتي  صورت 

مورخ 1397/3/12 پايان مي پذيرد. كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر 

گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما )كه هم زمان با ثبت نام از طريق 

دسترسي  قابل   www.sanjesh.org نشاني:   به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه 

اطالع رساني  پايگاه  به  ثبت نام،  نياز  اطالعات مورد  و  نمودن مدارك  فراهم  است( و 

اشاره شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش در دوره هاي فوق 

اقدام نمايند.

ضمناً به اطالع می رساند كه با توجه به تغيير نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش 

برای تحصيالت متوسطه، نحوه پذيرش دانشجو در مقطع كاردانی در سال 1398، در 

زمان مقرر اطالع رسانی خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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دكتر حسين توكلي، مشاور رئيس سازما ن سنجش، اعالم كرد:
1- ثبت نام براي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 
براي پذيرش دانشجو در  امتحاني  1397 در هفت گروه آموزشي و 246 كد رشته 
دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و پرديس خودگردان دانشگاه ها از 
روز چهارشنبه 1396/9/1 )اول آذرماه 1396( از طريق سايت سازمان سنجش آموزش 
كشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، در روز  شنبه 1396/9/11 )11 

آذرماه 96( پايان پذيرفت. 
2- براي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1397 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، تعداد 2۳47۰6 
داوطلب ثبت نام نموده اند كه از اين تعداد، 1۰۰72۳ نفر زن و 1۳۳98۳ نفر مرد 
هستند؛ به عبارت ديگر، 42/91 درصدداوطلبان زن و 57/۰9 درصد آنان مرد 

هستند.
۳- آمار داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز 
سال 1397 به تفكيك گروه آموزشي و جنس و همچنين تعداد كدرشته هاي امتحاني 

در هر يك از گروه هاي آزمايشي به شرح جدول شماره 1 است. 

جدول شماره 1: آمار داوطلبان ثبت نام  كننده 
در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1۳97 

 (Ph.D) آزمون دوره دكتري  در  براي شركت  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان  آمار   -4
 (Ph.D) دكتري  دوره  داوطلبان آزمون  آمار  به  نسبت   ،1397 سال  نيمه متمركز 
نيمه متمركز سال 1396، تعداد 258۰7 نفر كمتر، نسبت به سال 139۵، تعداد 
7645۳ نفر بيشتر، نسبت  به  سال  1394، تعداد ۳۳۰46 نفر بيشتر، و نسبت به 

 سال 1393، تعداد 5685 نفر  كمتر است. 
5-كارت شركت در آزمون دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1397 و برگ 
راهنماي مربوط از روز سه شنبه 96/12/1 روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
قرار گرفت و لذا داوطلبان ضرورت داشته است كه از روز سه شنبه 96/12/1 لغايت 
نمودن  وارد  با  و  سازمان  سايت  به  مراجعه  با   96/12/3 پنج شنبه  روز   24 ساعت 
اطالعات شناسنامه اي يا اطالعات ثبت نامي، نسبت به دريافت پرينت كارت شركت 

در آزمون و برگ راهنماي مربوط اقدام كنند. 

6- اين آزمون در صبح روز جمعه 1396/12/4 )چهارم اسفندماه 96( در 7 گروه 
آموزشي و در 246 كد رشته امتحاني، در ۵۵ شهرستان مختلف كشور و 117 حوزه 
مهندسي  و  فني  و  پايه  علوم  آموزشي  گروه هاي  داوطلبان  گرديد.  برگزار  امتحاني 
به سؤاالت اختصاصي )دفترچه آزمون شماره 1( در مدت 1۵0 دقيقه و داوطلبان 
ديگر گروه هاي آموزشي به سؤاالت اختصاصي گروه آموزشي مربوط در مدت 120 
دقيقه پاسخ داده اند. مدت پاسخگويي به سؤاالت دفترچه شماره 2 براي داوطلبان 
كليه گروه هاي آموزشي هفتگانه، شامل: استعداد تحصيلي و زبان انگليسي عمومي 
 بوده است كه كليه داوطلبان ضرورت داشته به سؤاالت دفترچه شماره 2 در مدت 

90 دقيقه پاسخ دهند. 
7- از تعداد 2۳47۰6 داوطلب ثبت نام كننده در آزمون، تعداد 187821 داوطلب 
در جلسه آزمون حاضر و تعداد 46885 نفر غايب بوده اند؛ به عبارت ديگر، 80/02 

درصد ثبت نام كنندگان در جلسه آزمون حاضر و 19/98 درصد آنان غايب بوده اند. 
آمار داوطلبان حاضر در جلسه آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 
1397 به تفكيك گروه آموزشي و جنس و همچنين تعداد كد رشته هاي امتحاني به 

شرح جدول شماره 2 است. 

دوره  ورودي  آزمون  جلسه  در  حاضر  داوطلبان  آمار   :2 شماره  جدول 
 دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1۳97  به تفكيک گروه آموزشی و تعداد 

كد رشته های امتحانی

تعداد 27469 داوطلب در  آزمون،  غايب جلسه  46885 داوطلب  تعداد  از   -8
پايه،  علوم  آموزشي  گروه  در  داوطلب  تعداد ۳942  انساني،  علوم  آموزشي  گروه 
تعداد 9462 داوطلب در گروه آموزشي فني و مهندسي، تعداد 21۳6 داوطلب 
در گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي، تعداد 24۰1 داوطلب در گروه آموزشي 
هنر، تعداد 444 داوطلب در گروه آموزشي دامپزشكي و تعداد 1۰۳1 داوطلب در 

گروه آموزشي زبان غايب بوده اند.
9- پس از برگزاري آزمون، قرائت، تصحيح و محاسبه نمرات خام، تراز و كل داوطلبان، 
نتايج اوليه آزمون به صورت كارنامه تنظيم و كارنامه كليه داوطلبان شركت كننده در 
جلسه آزمون در هفته آخر فروردين ماه 1397 روي سايت سازمان سنجش آموزش 
شده  رشته  انتخاب  به  مجاز  كه  داوطلباني  است  بديهي  گرفت.  خواهد  قرار  كشور 
باشند،  مي توانند براساس ضوابط، در نيمه اول ارديبهشت ماه 1397 اقدام به انتخاب 

رشته نمايند. 

 دكتر حسين توكلي، مشاور رئيس سازما ن سنجش، ارائه كرد :

گزارش مختصري دربارة ثبت نام و برگزاري آزمون ورودي 
دوره دكتري )Ph.D( نيمه متمركز سال 1397دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي و نحوه پذیرش دانشجو
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1۰- پس  از صدور كارنامه براي  كليه داوطلبان  شركت  كننده در آزمون ورودي دوره 
دكتري )Ph.D( نيمه متمركز سال 1397، بر اساس ضوابط و شرايط اعالم شده از 
سوي دانشگاه آزاد اسالمي، كه از طريق سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور 
انتخاب  به  به اطالع متقاضيان واجد شرايط خواهد رسيد، داوطلباني كه عالقه مند 
كد رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي نيز هستند، مي توانند با مراجعه 
به سايت دانشگاه مذكور و برابر مقررات مشخص شده، نسبت به انتخاب كد رشته 

محل هاي تحصيلي خود در دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نمايند. 
11- نحوه  پذیرش :

در  تكميلي  تحصيالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذيرش  و  »سنجش  قانون  براساس 
 )Ph.D( دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور« پذيرش دانشجو در دوره دكتري
و دستياري رشته هاي گروه دامپزشكي، شامل دو مرحله است كه هر يك از مراحل 

مطابق با شيوه نامه اجرايي آزمون انجام مي گيرد.
12-  مرحله  اول، آزمون  متمركز است  كه از سوي سازمان  سنجش آموزش  كشور انجام 
مي شود. پس از برگزاري آزمون، كارنامه اي شامل:  نمرات  خام، تراز، نمره كل و ... در 
هفته  آخر فروردين  ماه 97 دراختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت كه  داوطلبان مجاز 
به انتخاب رشته، بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، در نيمه اول ارديبهشت ماه 
1397 مطابق آن  كارنامه اقدام به  انتخاب رشته نموده و بر اساس كد رشته محل هاي 
انتخابي  و حّدنصاب نمره  سنجش  عمومي )آزمون  متمركز( كه با هماهنگي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين مي شود، با توجه به سهميه، داوطلب به كد 

رشته محل هاي حائز حّدنصاب در دهه اول خردادماه 1397 معرفي خواهد شد.
در  تكميلي  تحصيالت  دوره هاي  در  پذيرش  و  »سنجش  قانون  اساس  بر    -1۳
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور« مصوب 94/12/18 )18 اسفندماه 94( 
 مجلس شوراي اسالمي و مصوبات »شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي 
مصاحبه  و  متمركز  آزمون  و  علمي  سنجش  مرحله  قالب  در  تكميلي«  تحصيالت 
علمي و سنجش ارزيابي آموزشي، پژوهشي و فناوري سنجش و پذيرش دانشجو در 
 مقطع دكتري ناپيوسته، بر حسب هر يك از شيوه هاي »آموزشي- پژوهشي« و 

»پژوهش محور« و به شرح زير انجام مي گيرد.
الف-   دكتري ناپيوسته آموزشي- پژوهشي: 

)1(  آزمون متمركز )۵0 درصد( 
)2(  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(

)3(  مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد( 
ب-   دكتري ناپيوسته پژوهش محور: 

)1(  آزمون متمركز )30 درصد( 
)2(  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(

)3(  مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد( 
)4(  تهيه طرح واره )20 درصد( 

ج( تذكر مهم: الزم به ذكر است كه اجراي مرحله اول )آزمون متمركز(، از سوي 
سازمان سنجش آموزش كشور، و تخصيص امتياز مربوط به سوابق آموزشي، پژوهشي 
و فناوري، مصاحبه علمي و... از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده 

دانشجو انجام خواهد شد. 
به  شده  معرفي  داوطلبان  بين  از  نهايي  پذيرش  داوطلبان:  نهایي  پذیرش   -14
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس نتيجه سنجش عمومي )آزمون متمركز( 
و نتيجه مصاحبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بررسي مدارك يا هر روش ديگر 
مطابق آيين نامه هاي مربوط، اولويت كدرشته محل هاي انتخابي و ظرفيت اعالم شده 
و سهميه داوطلب صورت خواهد گرفت. شايان ذكر است كه گزينش نهايي آزمون بر 

اساس معيارهاي فوق انجام خواهد شد. 
تبصره1: نمره مصاحبه )ارزيابي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي 
آموزش  سنجش  سازمان  سوي  از  كه  ابالغي  شيوه نامه  براساس  عملي(  سنجش  و 
كشور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارسال مي گردد، صورت خواهد گرفت 
و دانشگاه ها براي كليه  افراد معرفي  شده، نمره اي  مطابق با شيوه نامه  مذكور تعيين و 

براي گزينش نهايي به اين سازمان ارسال مي كنند.
تبصره 2: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند، با توجه به نمرات داوطلبان 
و نظر گروه هاي آموزشي، حّدنصاب )مرحله دوم( براي داوطلبان را تعيين و به سازمان 

سنجش ارسال كنند.
از داوطلبان معرفي  تبصره ۳: دانشگاه ها مجاز به برگزاري آزمون كتبي و شفاهي 
شده براي مرحله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي 

لحاظ مي گردد.
در  مندرج  ضوابط  مطابق  مربيان  و  ايثارگران  و  رزمندگان  سهميه هاي   :4 تبصره 

دفترچه راهنما اعمال مي شود.
15-  امتياز متقاضيان آیين نامه استعدادهاي درخشان: داوطلبان واجد شرايط 
براي پذيرش در دوره دكتري )Ph.D( مي توانند براساس آيين نامه شماره 21/67272 
وزارت  درخشان  استعدادهاي  هدايت  مربوط شوراي  مصوبات  و  مورخ 1393/4/18 

علوم ، تحقيقات و فناوري اقدام نمايند.
نهايي  پذيرفته شدگان  اسامي  زماني پيش بيني شده، فهرست  برنامه  اساس  بر    -16
آزمون ورودي دوره دكتري )Ph.D( نيمه متمركز سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش  اول شهريورماه 1397 روي سايت سازمان سنجش  در دهه  عالي،  آموزش 

كشور قرار خواهد گرفت. 
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