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قابل توجه داوطلبان آزمون 
سراسري سال 1397

با تبريك ماه مبارك رمضان و آرزوي توفيق بيش از 
پيش در اين ماه پر خير و بركت و همچنين تبريك 
ويژه به شما به خاطر شركت در بزرگترين رويداد 
علمي كشور و آرزوي موفقيت براي تك تك فرزندان 
و آينده سازان اين مرز و بوم، خواهشمند است اخبار 
سراسري  آزمون  در  تخلفات  با  مرتبط  اطالعات  و 
سال 1397 را با شماره تلفن هاي: 02636182244 
و 02636182152 )در كرج( يا 02188905551 
سامانه  از  استفاده  با  يا  دهيد  اطالع  تهران(  )در 
كشور  آ موزش  سنجش  سازمان  سايت  در  موجود 
اول  صفحه  )در   www.sanjesh.org نشاني:  به 
قسمت گزارش تخلف در آمون ها( مراتب را به اين 

ستاد منعكس فرماييد.
داوطلبان و خانواده هاي محترم آنها اطمينان خاطر 
داشته باشند كه آ زمون پيِش رو، همانند سال هاي 
گذشته، ان شاءا... در امنيت و سالمت كامل برگزار 

خواهد شد.
با  آ رزوي روزهايي پر از موفقيت براي تك تك شما 

داوطلبان گرامي.
ستاد حفاظت از  آزمون هاي سراسري سازمان 
سنجش آ موزش كشور

از سوي رئيس سازمان سنجش:

جدیدترین تغيير آزمون سراسري 9۸ اعالم شد

پانزدهم ماه مبارک رمضان 
خجسته زاد روز حضرت امام 
حسن مجتبی )عليه السالم( 
برتمام مسلمانان تهنيت باد

12 خرداد : آخرین مهلت ثبت نام كارداني فني و حرفه اي

9 خرداد : اعالم نتایج اوليه
 آزمون كارشناسی ارشد 97

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 ویرایش اطالعات ثبت نامي و ثبت نام مجدد 

داوطلبان آزمون كارشناسي ناپيوسته97 

جمع بندی در هفته های پایانی

بدون هيچ واهمه اي به پيش بروید

چند نكته درباره پذیرش  
کارداني نظام جدید فني و حرفه اي 

تمرین تست زني و مهارت هاي آن
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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

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
گرفته  عهده  بر  را  شما  روزِي  خداوند  همانا 
به  و  بخشيده  فراغت  بندگي  براي  را  شما  و 
شما  بر  را  نماز  و  كرده  تشويق  شكرگزاري 
واجب فرموده و به پرهيزكاري توصيه نموده 

است.

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
فاصله است:  انگشت  باطل، چهار  و  بين حّق 
آنچه را كه با چشم خود ببيني، حّق است، و 
برايت نقل كنند، چه  يا  را كه شنيدي  آ نچه 

بسا باطل باشد. 

روزانه ات  خوراك  از  بيش  آنچه   ! آدم  پسر 
)خزانه دار( جز  گنجوِر  آن  در  نمودي،  كسب 

خود بودي.

ثبت نام در  داوطلبان گرامي مطلعند،  همان گونه كه 
فني  دانشگاه  جديد  نظام  كارداني  دوره هاي  پذيرش 
ـ  غيردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و 
غيرانتفاعي سال 1397 منحصراً به صورت اينترنتي از 
روز گذشته )97/3/6( آغاز  شده است و تا ساعت 24 
روز شنبه 12 خرداد ماه 1397 ادامه خواهد داشت. 
به همين خاطر، مناسب ديديم كه نكات الزم در مورد 

اين پذيرش را براي داوطلبان آن يادآوري كنيم.
اين موارد به قرار زيرند:

1 ـ عالقه مندان به تحصيل در دوره هاي كارداني، بايد 
ضمن آگاهي از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات 
وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
و  شاهد  سهميه  به  مربوط  توضيحات  و  ايراني  غير 
كه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  شده  )درج  ايثارگر 
از روز يكشنبه 97/3/6 در پايگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش قرار گرفته است(، در صورتي كه واجد شرايط 
كارداني،  مقطع  داوطلب  عنوان  به  باشند،  شده  ياد 
رشته  با  متناسب  و  امتحاني  رشته  يك  در  منحصراً 
)بر  خود  ديپلم  رقمي  چهار  رايانه اي  كد  و  تحصيلي 
اساس ضوابط درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام 

پذيرش( متقاضي ادامه تحصيل شوند. 
پايگاه اطالع رساني  به  با مراجعه  بايد  2 - داوطلبان 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سنجش  سازمان 
و  پايگاه  اين  از  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دريافت  و 
اطالعات  و  مدارك  كردن  آماده  و  آن،  دقيق  مطالعه 
مورد نياز براي ثبت نام، با استفاده از كارت هاي بانكي 
الكترونيكي آنها فعال  عضو شبكه شتاب كه پرداخت 
ثبت نام  وجه  عنوان  به  ريال  هزار   220 مبلغ  است، 
شركت در پذيرش دوره هاي مذكور، پرداخت و نسبت 

به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام كنند. 
3 ـ هرگاه داوطلبي، عالقه مند به شركت در گزينش 
رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي 
پرداخت  بر  عالوه  كه  است  الزم  باشد،  غيرانتفاعي  ـ 
مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 55 هزار ريال 

ديگر نيز براي دوره هاي ياد شده اقدام نمايد.
آنجايي كه مقرر گرديده است كه در مراحل  از  ـ   4
پيام  طريق  از  خدماتي  پذيرش،  اين  فرآيند  مختلف 
تمايل  كه  داوطلباني  شود،  ارائه  داوطلبان  به  كوتاه 
انتخاب  با  دارند،  كوتاه  پيام  خدمات  از  استفاده  به 
گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 5 هزار ريال به عنوان 
هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي توانند از اين 

خدمات استفاده نمايند.
5 ـ به داوطلبان توصيه مي شود كه برابر دستورالعمل 
درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام، در آغاز، فرم 
پيش نويس تقاضانامه درج شده در دفترچه ياد شده 
را تكميل كنند و پس از آن، بر اساس فرم پيش نويس، 
با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش، اطالعات 
الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد 

نمايند. 
كردن  وارد  در  داوطلبان،  كه  است  شايسته  ـ   6
اطالعات ثبت نامي خود دقت الزم را مبذول دارند؛ زيرا 
در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده 
صورت  در  داوطلب،  مدارك  با  ثبت نام  تقاضانامه  در 
وي  قبولي  مذكور،  دوره  پذيرش  در  شدن  پذيرفته 
)كان لم يكن( تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب 

جلوگيري خواهد شد.
ثبت نام،  زمان  در  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  ـ   7
دريافت مدرك  به  موفق  و  بوده  آخر  دانش آموز سال 
آ نها  براي  اين مرحله، درج معدل  ديپلم نشده اند، در 
 8 دوشنبه  روز  از  بايد  داوطلبان  اين  نيست.  الزامي 
با مراجعه به قسمت  لغايت جمعه 12 مرداد ماه 97 
ويرايش اطالعات در سايت اين سازمان، نسبت به درج 
يا ويرايش معدل ديپلم خود اقدام كنند. بديهي است 
كه عواقب ناشي از عدم درج معدل، به عهدة شخص 

داوطلب خواهد بود. 
پذيرش  كه  مي رساند  داوطلبان  تمام  اطالع  به  ـ   8
براي كليه رشته هاي دوره كارداني نظام جديد دانشگاه 
غيردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني 
امتحاني( صرفاً  ـ غيرانتفاعي سال 1397 )42 رشته 
انجام  ديپلم(  كل  )معدل  تحصيلي  سوابق  اساس  بر 

مي شود.
 9ـ  به داوطلبان توصيه مي شود كه در انتخاب  كد رشته 
از  پس  زيرا  نمايند؛  كافي  دقت  خود،  امتحاني 
به  اين خصوص  در  رقمي،   16 پي گيري  كد  دريافت 
فوق،  مورد  اصالح  بر  مبني  داوطلبان  درخواست هاي 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تكميل  از  بعد  داوطلبان،  كه  مي شود  پيشنهاد    -10
تقاضانامه و دريافت كد پي گيري، يك نسخه پرينت از 
تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد خود نگهداري نمايند.

موفق باشيد

چند نكته درباره پذیرش  کارداني نظام جدید فني و حرفه اي 
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امکان شركت در بيش از یک رشته 
آزمون مرحله دوم دكتری وزارت 

بهداشت فراهم شد

ــوزش  ــورای آمـ ــت شـ ــتمین نشسـ در بیسـ
و  بهداشـــت  پزشـــکی،  پایـــه  علـــوم 
ـــد  ـــان واج ـــركت داوطلب ـــکان ش ـــی، ام تخصص
ـــش از  ـــه دوم در بی ـــون مرحل ـــرایط در آزم ش
یـــک رشـــته در 9 مجموعـــه آزمـــون ورودی 
ـــط  ـــق ضواب ـــی )Ph.D( مطاب ـــری تخصص دكت
ـــتعدترین  ـــش مس ـــور گزین ـــه منظ ـــه و ب مربوط

داوطلبـــان بـــه تصویـــب رســـید.
دكتـــر جمشـــيد حاجتـــی، دبيـــر شـــورای آمـــوزش 
علـــوم پايـــه پزشـــكی، بهداشـــت و تخصصـــی وزارت 
ـــالم  ـــن اع ـــكي، ضم ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم بهداش
ايـــن مطلـــب و بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری بيســـتمين 
نشســـت سراســـری ايـــن شـــورا بـــا حضـــور اعضـــا، 
ــق  ــتای تحقـ ــه در راسـ ــن دبيرخانـ ــش ايـ ــه نقـ بـ
برنامه هـــای طـــرح تحـــول و نـــوآوری آمـــوزش 
ـــكی  ـــه پزش ـــوم پاي ـــته های عل ـــوزه رش ـــكی در ح پزش
ـــزود: بازنگـــری  ـــرد و اف ـــد ك بهداشـــت و تخصصـــی تأكي
ــات  ــدن موضوعـ ــی و گنجانـ ــای آموزشـ ــه هـ برنامـ
ـــرای  ـــی ب ـــی، هماهنگ ـــوآوری و كارآفرين ـــا ن ـــط ب مرتب
توليـــد محتـــوای مرتبـــط بـــا موضوعـــات فـــوق در 
ـــروی  ـــنجی ني ـــرح نيازس ـــازی و ط ـــوزش مج ـــب آم قال
انســـانی، از جملـــه اقدامـــات ايـــن دبيرخانـــه در راســـتای 
ـــت. ـــوزش اس ـــول در آم ـــرح تح ـــای ط ـــرای برنامه ه اج

وی، بـــا اشـــاره بـــه ويژگی هـــای دانشـــگاه های 
نســـل ســـوم، فرصت هـــا و چالش هـــای بين المللـــی 
ـــی آن،  ـــی و كيف ـــاد كّم ـــه ابع ـــه ب ـــزوم توج ـــازی و ل س
ـــت حضـــور  ـــراي تقوي ـــات الزم ب ـــام اقدام ضـــرورت انج
دانشـــجويان دوره هـــای تحصيـــالت تكميلـــی كليـــه 
رشـــته های علـــوم پزشـــكی در عرصه هـــای بالينـــی 

ـــرار داد. ـــد ق ـــورد تأكي را م
دكتـــر حاجتـــی، بـــا اشـــاره بـــه تصويـــب ضوابـــط 
اجرايـــی مرحلـــه دوم آزمـــون )مصاحبـــه( ورودی 
تحصيلـــی  ســـال   )Ph.D( تخصصـــی   دكتـــری 
ـــرش  ـــت پذي ـــوط و ظرفي ـــه مرب ـــن نام 97 ـ 98 و آيي
دانشـــجو در مقاطـــع كارشناسی ارشـــد و دكتـــری 
ــار  تخصصـــی ســـال 97 ـ 98 وزارت بهداشـــت، اظهـ
داشـــت: امـــكان شـــركت داوطلبـــان واجـــد شـــرايط 
 در آزمـــون مرحلـــه دوم در بيـــش از يـــك رشـــته در 
9 مجموعـــه آزمـــون ورودی دكتـــری تخصصـــی 
)Ph.D( ايـــن وزارتخانـــه، مطابـــق ضوابـــط مربوطـــه بـــه 
منظـــور گزينـــش مســـتعدترين داوطلبـــان فراهـــم شـــد.

شرایط اخذ ۸ واحد درسی همزمان با 
پایان نامه در دانشگاه آزاد

ــامي   ــگاه آزاد اسـ ــی دانشـ ــاون آموزشـ معـ
ــیوه نامه  ــاح شـ ــاس اصـ ــر اسـ ــت: بـ گفـ

اجـــــرایی آییـــــن نامه آموزشـــی دوره 
ـــجویان  ـــس، دانش ـــن پ ـــد، از ای كارشناسی ارش
همـــراه  بـــه  می تواننـــد  دوره  ایـــن 
پایان نامـــه ۸ واحـــد درســـی اخـــذ كننـــد.
ـــل و  ـــنامه تكمي ـــت: بخش ـــی گف ـــا رهاي ـــر عليرض دكت
اصـــالح مـــاده 7 و 8 شـــيوه نامه اجرايـــی آيين نامـــه 
آموزشـــی دوره كارشناسی ارشـــد ايـــن دانشـــگاه 

ـــت. ـــده اس ـــالغ ش اب
ــده  ــام  شـ ــات انجـ ــاس اصالحـ ــر اسـ ــزود: بـ وی افـ
آموزشـــی  آيين نامـــه  اجرايـــی  شـــيوه نامه  در 
می تواننـــد  دانشـــجويان  كارشناسی ارشـــد،  دوره 
بـــدون محدوديـــت در تعـــداد دروس، بـــا احتســـاب 
ـــد  ـــی )8 واح ـــد درس ـــقف 14 واح ـــا س ـــه، ت پايان نام
ــذ  ــه( اخـ ــد پايان نامـ ــالوه 6 واحـ ــه عـ ــی بـ درسـ

كننـــد.
معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه آزاد عنـــوان كـــرد: 
ـــب  ـــه كس ـــروط ب ـــه، مش ـــاع از پايان نام ـــن دف همچني
ـــن كل  ـــذ ميانگي ـــی دروس، اخ ـــی از تمام ـــره قبول نم
ــاه از  ــل 6 مـ ــدن حداقـ ــپری شـ ــل 14 و سـ حداقـ

تاريـــخ تصويـــب پروپـــوزال اســـت.
دكتـــر رهايـــی گفـــت: در برنامه هـــای درســـی 
ــك درس  ــه يـ ــد، چنانچـ ــای كارشناسی ارشـ دوره هـ
بيـــش از يـــك يـــا چنـــد پيش نيـــاز متوالـــی 
داشـــته باشـــد، دانشـــجو می توانـــد آخريـــن درس 
پيش نيـــاز را بـــا درس اصلـــی بـــه طـــور همزمـــان 

رئیــس ســازمان ســنجش گفــت: بــا توجــه بــه 
تغییــر نظــام آموزشــی، بــرای آزمون سراســري 
ــرای  ــوع و دو ســری ســؤال ب ســال 139۸ دو ن
داوطلبــان نظــام قدیــم پیش دانشــگاهی و 

ــود. ــی می ش ــد )3،3،۶( طراح ــام جدی نظ
آموزشــی  نظــام  افــزود:  ابراهيــم خدايــی  دكتــر 
ــا از  ــت و م ــرده اس ــر ك ــوزان تغيي ــی دانش آم تحصيل
ســال 98 بــا داوطلبانــی كــه در نظــام آموزشــی جديــد 

تحصيــل كرده انــد، مواجــه می شــويم.
وی افــزود: بــه هميــن منظــور در آزمون سراســري 98 
ــوع ســؤال و دو ســری ســؤال طراحــی می شــود:  دو ن
ــم  ــا و دروس نظــام قدي ــك ســری ســؤال از كتاب ه ي
ــؤال  ــری س ــك س ــود، و ي ــد ب ــگاهی خواه پيش دانش
 )3،3،6( جديــد  نظــام  دروس  و  كتاب هــا  از  هــم 
طراحــی خواهــد شــد تــا هــر دو گــروه داوطلبــان در 

ــه ســؤاالت پاســخ دهنــد. آزمــون ب
رئيــس ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور يــادآور شــد: 

منابــع امتحانــی، 
و  دروس  درصــد 
تمامــی مــواردی 
ــؤاالت  ــه س ــه ب ك
ــري  ــون سراس آزم
98 مربــوط باشــد، 
ــان مناســب  در زم
بــــه داوطـــلبان 

ــه،  ــن زمين ــان در اي ــود و داوطلب ــانی می ش اطالع رس
هيچ گونــه نگرانــی نداشــته باشــند.

وی گفــت: بــا توجــه بــه اينكــه 50 درصــد داوطلبــان 
ــا  ــت كنكوری ه ــري را پش ــون سراس ــال آزم ــر س ه
تشــكيل می دهنــد، بــرای آزمــون سراســري ســال 98 

ــود. ــی می ش ــؤال طراح ــری س دو س
دكتــر خدايــی خاطرنشــان كــرد: البتــه ايــن موضــوع 
بــرای ســال 99 ادامــه نمی يابــد و در ســال 99 همــان 
ســؤاالت نظــام جديــد )3،3،6( طراحــی خواهــد شــد.

از سوي رئيس سازمان سنجش:

جدیدترین تغيير آزمون سراسري 9۸ اعالم شد
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ــد. ــد و بگذرانـ ــذ كنـ اخـ
ـــا  ـــك ي ـــجو از ي ـــه دانش ـــرد: چنانچ ـــان ك وی خاطرنش
ـــد،  ـــب نكن ـــی كس ـــره قبول ـــاز، نم ـــد درس پيش ني چن
می توانـــد بـــا نظـــر گـــروه آموزشـــی، آن درس يـــا 
ـــته،  ـــا درس وابس ـــان ب ـــم زم ـــورت ه ـــه ص دروس را ب

ـــد. ـــد و بگذران ـــاب كن ـــد انتخ ـــال بع در نيمس
معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه آزاد اضافـــه كـــرد: 
ـــا دروس  ـــد در درس ي چنانچـــه دانشـــجو مجـــدداً نتوان
پيش نيـــاز، بـــه هـــر دليـــل نمـــره قبولـــی كســـب 
ـــا دروس  ـــره درس ي ـــد، نم ـــذف كن ـــا آن را ح ـــرده ي ك
ـــود. ـــذف می ش ـــا رّدی( ح ـــی ي ـــم از قبول ـــته )اع وابس

در تمامی رشته ها:

كليد نهایی آزمون دكتری تخصصی 
پزشکی منتشر شد

كلیـــد نهایـــی آزمـــون دكتـــری تخصصـــی 
و دكتـــری پژوهشـــی )Ph.D( رشـــته های 
و  بهداشـــت  پزشـــکی،  پایـــه  علـــوم 
ـــال  ـــکی س ـــازی و دندانپزش ـــی، داروس تخصص

ــد. ــر شـ 139۷ منتشـ
ــی  ــری پژوهشـ ــی و دكتـ ــری تخصصـ ــون دكتـ آزمـ
ـــت  ـــكی، بهداش ـــه پزش ـــوم پاي ـــته های عل )Ph.D( رش
ـــال 1397  ـــكی س ـــازی و دندانپزش و تخصصـــی، داروس

ـــد. ـــزار ش ـــت برگ ـــای 20 و 21 ارديبهش در روزه
ايـــن آزمـــون بـــرای پذيـــرش دانشـــجوی دكتـــری 
ــگاه  ــرداز و دانشـ ــهريه پـ ــه، شـ ــای روزانـ در دوره هـ
آزاد اســـالمی در 61 رشـــته امتحانـــی گـــروه علـــوم 
پايـــه پزشـــكی، 12 رشـــته امتحانـــی دكتـــری 
ـــی  ـــری تخصص ـــته دكت ـــازی و 2 رش ـــی داروس تخصص
ـــد. ـــزار ش ـــی برگ ـــه آمايش ـــكی در 10 منطق دندانپزش

تعـــداد 10 هـــزار و 323 نفـــر در آزمـــون دكتـــری 
ــروه  ــال 97 گـ ــی سـ ــری پژوهشـ ــی و دكتـ تخصصـ
ــداد،  ــن تعـ ــه از ايـ ــد كـ ــام كردنـ ــكی ثبت نـ پزشـ
ـــرد  ـــر م ـــزار و 437 نف ـــر زن و 3 ه ـــزار و 886 نف 6 ه

ـــد. بودن

ـــده  ـــركت كنن ـــب ش ـــزار و 323 داوطل ـــان 10 ه از مي
ــداد  ــكي، تعـ ــی پزشـ ــری تخصصـ ــون دكتـ  در آزمـ
ـــی  ـــری تخصص ـــون دكت ـــر در آزم ـــزار و 915 نف 9 ه
ـــری  ـــون دكت ـــر در آزم ـــداد 408 نف ـــی( و تع )آموزش
پژوهشـــی ســـال 97 گـــروه پزشـــكی ثبت نـــام 
ـــب،  ـــزار و 323 داوطل ـــان 10 ه ـــاً از مي ـــد. ضمن كردن
تعـــداد 2 هـــزار و 500 نفـــر از داوطلبـــان بـــه هـــر 

دليلـــی در ايـــن آزمـــون غايـــب بودنـــد.
ـــری  ـــی و دكت ـــری تخصص ـــون دكت ـــی آزم ـــد نهاي كلي
در  پزشـــكی  علـــوم  گـــروه   )Ph.D( پژوهشـــی 
ـــی، در  ـــتعداد تحصيل ـــف و درس اس ـــته های مختل رش
ـــر  ـــكی منتش ـــوزش پزش ـــنجش آم ـــز س ـــايت مرك س

ـــد. ش

معاون آموزشی وزیر علوم تأکيد کرد:

آیين نامه سنوات تحصيلی دانشجویان 
تغيير نمی كند

ـــی  ـــجویان برخ ـــر دانش ـــات اخی ـــی اعتراض در پ
ـــون  ـــرای قان ـــه اج ـــور ب ـــگاه های كش از دانش
ـــی وزارت  ـــاون آموزش ـــی، مع ـــنوات تحصیل س
علـــوم، بـــا تأكیـــد بـــر اینکـــه آیین نامـــه 
اباغـــی ایـــن وزارتخانـــه در خصـــوص 
ســـنوات تحصیلـــی تغییـــر نمی كنـــد، 
گفـــت: در عیـــن حـــال، دانشـــگاه ها در 
ــجویان،  ــی دانشـ ــنوات تحصیلـ ــن سـ تعییـ

اســـتقال عمـــل دارنـــد.
ـــی  ـــاون آموزش ـــر، مع ـــريعتی نياس ـــی ش ـــر مجتب دكت
وزيـــر علـــوم، بـــه آخريـــن تصميمـــات وزارت علـــوم 
ـــاره  ـــجويان اش ـــی دانش ـــنوات تحصيل ـــوص س در خص
ـــند  ـــن باش ـــاًل مطمئ ـــجويان كام ـــت: دانش ـــرد و گف ك
هزينـــه  می تواننـــد  قانـــون  اســـاس  بـــر  كـــه 
مـــازاد ســـنوات تحصيلـــی را طبـــق روالـــی كـــه در 
آيين نامـــه ذكـــر شـــده اســـت، پرداخـــت كننـــد و 
هيـــچ تغييـــری در آيين نامـــه ســـنوات دانشـــجويی 

ايجـــاد نشـــده اســـت.
وی در ادامـــه تصريـــح كـــرد: در آيين نامـــه ســـنوات 
ـــه  ـــته ب ـــه در گذش ـــه ك ـــجويان، آنچ ـــی دانش تحصيل
ـــی،  ـــای كارشناس ـــرای دوره ه ـــاز ب ـــنوات مج ـــوان س عن
همچنـــان  بـــوده،  دكتـــری  و  كارشناسی ارشـــد 
ـــر  ـــرای تغيي ـــی ب ـــت و تصميم ـــی اس ـــاری و اجراي ج

ــم. ــه نداريـ ــن آيين نامـ ايـ
ـــن خاطرنشـــان  ـــوم همچني ـــر عل ـــاون آموزشـــی وزي مع

كـــرد: نكتـــه قابـــل توجـــه در خصـــوص آيين نامـــه 
ســـنوات تحصيلـــی دانشـــجويان ايـــن اســـت كـــه 
ــی  ــوزش عالـ ــز آمـ ــگاه ها و مراكـ وزارت علوم، دانشـ
را مختـــار كـــرده تـــا بـــر اســـاس تشـــخيص خـــود، 
در مـــواردی كـــه الزم اســـت، در خصـــوص ســـنوات 
را  الزم  مســـاعدت  دانشـــجويان  بـــا  تحصيلـــی 
داشـــته باشـــند؛ بنابرايـــن، آيين نامـــه جديـــدی در 
ايـــن زمينـــه وجـــود نـــدارد؛ فقـــط بخش هايـــی از 
آيين نامـــه قبلـــی را بـــه منظـــور ســـپردن اختيـــار 

ــم. ــالح كرده ايـ ــگاه ها اصـ ــه دانشـ ــتر بـ بيشـ
 دكتـــر شـــريعتی نياســـر، در پايـــان، همچنيـــن 
سياســـت های  مهم تريـــن  از  را  زدايـــی  تمركـــز 
وزارت علـــوم عنـــوان كـــرد و گفـــت: بـــر ايـــن 
اســـاس، بخشـــی از اختيـــارات تصميم گيـــری در 
ــی  ــای مختلـــف رفاهی، آموزشـــی و پژوهشـ حوزه هـ

بـــه دانشـــگاه ها واگـــذار می شـــود.

۱۶ تا ۲۱ تيرماه:

ثبت نام ترم تابستانی
 دانشگاه آزاد

ــی  ــات تکمیلـ ــی و تحصیـ ــاون آموزشـ معـ
ــرم  ــام تـ ــامی، از ثبت نـ ــگاه آزاد اسـ دانشـ
ـــاه  ـــا ۲1 تیرم ـــگاه از 1۶ ت ـــن دانش ـــتانی ای تابس

خبـــر داد.
ــرم  ــه تـ ــان اينكـ ــا بيـ ــی، بـ ــا رهايـ ــر عليرضـ دكتـ
تابســـتاني دانشـــگاه آزاد اســـالمی در ســـال جـــاری 
نيـــز برگـــزار خواهـــد شـــد، گفـــت: زمـــان ثبت نـــام 
ــاه و زمـــان شـــروع  ــا 21 تيرمـ ايـــن تـــرم از 16 تـ

كالس هـــا از 23 تيرمـــاه خواهـــد بـــود.
وی ادامـــه داد: مقـــرر شـــد كه تـــرم تابســـتاني، 
ـــتان  ـــر اس ـــز ه ـــا مرك ـــا ي ـــی از واحده ـــاً در يك ترجيح
برگـــزار شـــود تـــا ضمـــن تجميـــع دانشـــجويان و 
بـــه حـــد نصـــاب رســـيدن تعـــداد دانشـــجويان در 
هـــر كالس، كاهـــش هزينه هـــا را نيـــز بـــه همـــراه 

داشـــته باشـــد.
معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه آزاد خاطرنشـــان كـــرد: 
اگـــر دانشـــجويان ســـاير دانشـــگاه ها نيـــز داوطلـــب 
ــگاه آزاد اســـالمی  ــتاني دانشـ ــرم تابسـ ــدن تـ گذرانـ
باشـــند، می تواننـــد بـــا پرداخـــت شـــهريه در ايـــن 

ــد. ــام كننـ ــرم ثبت نـ تـ
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زبانان،  فارسي  غير  زباني  مهارت هاي  سطح  و  آشنايي  ميزان  سنجش  منظور  به 
بر   )  SAMFA )سامفا  فارسي«  زبان  مهارت هاي  استاندارد  »سنجش  آزمون 
تحقيقات  علوم،  وزير  تأييد  به   96/5/29 تاريخ  در  كه  مربوط  آيين نامه  اساس 
دانش  سطح بندي  اهداف  با  است،  شده  ابالغ  دانشگاه ها  به  و  رسيده  فناوري  و 
در فارسي  زبان  به  عالقه مند  داوطلبان  و  دانشجويان  زباني  مهارت هاي   و 

دنيا، ورود دانشجويان غير ايراني براي تحصيل در دانشگاه ها و مراكز علمي كشور، و 
استاندارد سازي آموزشي زبان فارسي به غيرفارسي زبانان، برگزار خواهد شد. الزم 
به توضيح است كه نخستين آزمون »سامفا« براي دانشجويان غير ايراني شاغل به 
تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در تاريخ 5 و 6 بهمن ماه سال 1396 

برگزار گرديد. 
بدين وسيله به اطالع مي رساند كه نام نويسي براي شركت در دومين آزمون سنجش 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( از روز دوشنبه مورخ 97/3/7 آغاز مي شود 
و در روز شنبه مورخ 97/3/12 پايان مي پذيرد. الزم به تأكيد است كه نام نويسي در 
اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان به 

نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت.
با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام نويسي به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي 

آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت مبلغ 600/000 
)ششصد هزار( ريال به عنوان وجه نام نويسي براي هر آزمون )عمومي يا آكادميك(، 
و سپس نسبت به دريافت اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( اقدام 

نمايند. 
چنانچه داوطلبي متقاضي نام نويسي در هر دو آزمون )عمومي و آكادميك(  باشد، الزم 
است كه مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت كرده 

و اطالعات كارت اعتباري را دريافت كند.
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در دو روز و در دو سطح 
عمومي و آكادميك، شامل بخش هاي شنيداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري است 

و مهارت داوطلبان در اين بخش ها سنجيده خواهد شد.
آزمون مذكور در صبح و بعداز ظهر روزهاي پنجشنبه مورخ 97/3/31 و جمعه مورخ 

97/4/1 برگزار خواهد شد.
ضمناً سومين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در نيمه اول 
شهريورماه 97 و چهارمين آزمون مذكور در نيمه اول دی ماه 97 برگزار مي گردد و 

اطالعات تكميلي اين آزمون ها متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ برگزاري و نحوه نام نویسي در دومين آزمون سنجش 

استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال 1397

     پيرو اطالعيه هاي مورخ 22 و 97/2/29 بدين وسيله  به  اطالع  آن دسته از داوطلبان 
متقاضي شركت در آزمون دوره هاي  كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 كه 
در زمان مقرر )از تاريخ 97/2/23 لغايت 97/3/3( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، 
مي رساند كه اطالعات ثبت نامي داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 9۷/3/۲۸ لغایت 
نشاني:  به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  9۷/4/۲  روي  مورخ  شنبه  روز 
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصالحات مربوطه 
)موضوع اطالعيه مورخ 97/2/29 (، نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامي، و، 

در صورت تمايل، ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند. 

همچنين درصورتي كه اصالحات جديدي براي مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام، 
گردد،  واصل  سازمان  اين  به   ،97/2/29 مورخ  اطالعيه  موضوع  اصالحات  بر  عالوه 
اطالعيه آن در تاريخ 97/3/27 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر خواهد شد.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام 
در آزمون نگرديده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه در بازه زماني فوق )97/3/28 
لغايت 97/4/2(، اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام در اين آزمون 

اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي داوطلبان 
متقاضي شركت در آزمون دوره هاي  كارداني به كارشناسي  
ناپيوسته سال 1397 و همچنين ایجاد امکان براي ثبت نام آن 
دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، به  عنوان 
آموزشی  آموزشی و كمك  ارائه دهنده خدمات  به صورت تخصصی  مجموعه  ای كه 
در  است،  كشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان  به 
سال تحصيلی 96- 97 نيز، همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی 
سنجِش پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود را 
برای شركت در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده 

می نمايند، طرح  ريزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

* برگزاری آزمون  های تابستانه در مرداد و شهريور 96 با هدف ارزيابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

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

* برگزاری آزمون  های آزمايشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 

داوطلبان در دروس پايه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پيشرفت برنامه درسی در 

طول سال؛
* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی 
و مقايسه با ساير داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ های كاماًل تشريحی به داوطلبان.

نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمایشي سنجِش پيش 
نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پيش:

تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری  آزمون  های 
)1396( برگزار می شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله ای در 6 نوبت 
و براساس تقسيم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري كه در هر مرحله از 
آزمون طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد؛ عالوه 
نيز  قبل  مراحل  به  مربوط  قسمت هاي  يا  قسمت  از  مرحله،  هر  آزمون  در  اين،  بر 
امتحان گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط 
قسمت هاي  آزمون  سوم  مرحله  در  مثال،  )براي  می  شود  طراحي  مرحله  همان  به 
 مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از 

بوجه بندی مرحلۀ سوم خواهد بود(.
در بين شش آزمون مرحله   ای، آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزيابی و جمع 
 بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيشتر داوطلبان با پرسش های چهار گزينه ای مباحث 
اول،  ترم  امتحانات  برگزاری  به  توجه  با  می  رود  انتظار  كه  می شود  برگزار  اول  ترم 
داوطلبان در اين آزمون با آمادگی كامل، دانسته  های درسی خود را ارزيابی نمايند. 
 ،97 سال  ابتدای  از  فوق،  مرحله اي  آزمايشي  آزمون هاي  نوبت   6 برگزاری  از   پس 
4 نوبت آزمون  های آزمايشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397 با 
هدف رساندن داوطلبان به حداكثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1397 
برگزار مي شود. پس از برگزاري هر يك از آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و همچنين 
آزمون هاي جامع، كارنامه اي با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده در اختيار داوطلبان قرار 
از ميزان آمادگي  اين كارنامه  ها  بر اساس اطالعات مندرج در  تا داوطلبان  مي گيرد 
خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا 
قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام نمايند. كارنامه 
داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون، از طريق سايت 

اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  شود.
توضيح اين نكته ضروري است كه با توجه به تعداد كثير شركت كنندگان در آزمون هاي 
تا  آنها خواهد بود  براي  سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان، معيار معتبري 
موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع مورد ارزيابي 

قرار دهند.

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

جلسه خود اقدام می  نمايند.
كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش، در عصر روز برگزاری 
هرآزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
به اطالع دانش   آموزان می  رساند كه محاسبه نمره كل آزمون  های  می  گردد. ضمناً 
آزمايشی براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش ویژه دانش آموزان

 پيش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از كارت های  با استفاده  پيش در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
رهگيري  كد  و  اقدام  ثبت  نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  كشور 

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

نهایی كرده و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دریافت نماید.
صورت  در  ثبت  نام،  راهنمای  دفترچه  دقيق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
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 

۸:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00
براي  هستند  مايل  كه  دبيرستان هايی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 

از  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد  سهولت ثبت نام به صورت يكجا 
مطالعه دقيق دستورالعمل ثبت  نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، در صورت 
الی 12:30و عصر 13:30  داشتن هرگونه سؤال، مي  توانند در ساعات: صبح8:30  
الی 16:00  با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نکته 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 سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان 

در ساعات اداری است.
راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش پيش

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

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 كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازي كانال اطالع رساني این سازمان 
در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از پيام رسان هاي داخلي

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعكاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي كانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی كرده است.

كاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در 
كانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پيام رسان سروش 

https://profile.igap.net/prnoetir :پيام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پيام رسان گپ

@prnoetir  :پيام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم نتایج اوليه و زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته هاي تحصيلي براي داوطلبان 

مجاز به انتخاب رشته  در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397
ضمن آرزوی قبولي طاعات و عبادات داوطلبان عزيز در ماه مبارك رمضان، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

1397 مي رساند كه نتيجه اوليه اين آزمون در روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 اعالم خواهد شد. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه بر اساس اعالم نتيجه و مفاد كارنامه نتايج اوليه، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي در اين آزمون شوند، الزم است بر اساس مفاد اطالعيه اي 
كه در اين خصوص هم زمان با اعالم نتيجه اوليه در روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 روي سايت اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org   قرار داده مي شود، 

نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي مورد نظر خود از تاريخ 97/3/12 لغايت 97/3/19 اقدام نمايند. 
الزم به توضيح است كه دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره 2( آزمون مذكور از روز پنجشنبه مورخ 97/3/10 روي سايت اين سازمان قرار داده مي شود.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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احساسات منفی را نادیده بگيرید

هر چه به زمان برگزاري كنكور نزديك تر می شويم، احساسات مختلفی به سراغ داوطلبان عزيز می آيد: اينكه آيا 
موفق خواهند شد؟ آيا دروس را بخوبی می دانند؟ در جلسه برگزاري كنكور چه خواهد شد؟ چه ميزان از 
مطالب را فراموش كرده و چه ميزان را به خاطر می آورند؟ اول اينكه اين احساس، تقريباً حس مشترك 
بين تمام داوطلبان كنكور است؛ پس سعی كنيد كه جز به احساس های خوب، به احساس های 
منفی و ناخوشايند هرگز فكر نكنيد؛ زيرا اين احساس ها به توان و نيروی محرك شما صدمه 
خواهند زد. اگر احساسی در درون شما وجود داشت كه به شما گوشزد می كرد كه مطالب 
را فراموش كرده ايد، به اين حس بها ندهيد. اين نكته را هم بدانيد كه مطالب، درون 
ذهن انسان هرگز فراموش نمی شوند، بلكه انسجامشان را از دست می دهند و در 
ميان هزاران مطلب ديگر گم می شوند، و اگر شما وقتی را به بازخوانی مجدد 
اين مطالب اختصاص دهيد، حتماً دوباره برای شما يادآوری خواهند 
شد؛ اما اگر مطالب بازخوانی نشوند، بمرور فراموش خواهند شد. 
اگر احساس می كنيد كه بخشی از مطالبی را كه شما برای 
كنكور مطالعه كرده ايد، فراموش نموده ايد، در دوران 
جمع بندی می توانيد بخوبی اين گمشده ها را پيدا 
كنيد. فقط به عنوان گام اول، كافی است كه 

احساسات منفی را از خود دور كنيد.

یک برنامه خوب تدوین كنيد

باز  و  برنامه  برنامه،  برنامه، 
همه  مانند  هم  باز  برنامه.  هم 
الزم  كنكور،  برای  آمادگی  دوره های 
است كه برای دوران جمع بندی هم برنامه 
خوبی تدوين كنيد تا اوالً در وقت و زمان خود 
راه  نقشه  يك  با  اينكه  دوم  و  نماييد،  صرفه جويی 
مشخص، عملكرد و بازدهی بهتری داشته باشيد. برنامه ريزی 
برای دوران جمع بندی، با برنامه معمول مطالعاتی شما تفاوتی 
ندارد. اگر روزانه چند درس می خوانديد، جمع بندی را هم به همان 
شكل ادامه دهيد. برای برخی از دروس مثل زيست شناسي، كه فّرار هستند، 

جمع بندی در هفته های پايانی
احتماالً تا به حال برای شما عزیزان هم این موضوع پیش آمده است كه كتاب یا مطلبی را خوانده و وقت زیادی را برای آن صرف كرده، اما كمی بعد 
احساس نموده اید كه همه یا بخشی از آن مطلب را فراموش كرده اید یا به طور كامل به یاد ندارید. در طول آمادگی برای كنکور نیز همین موضوع 
ممکن است ذهن بسیاری از داوطلبان گرامی را به خود مشغول نماید؛ چه داوطلبانی كه حجم مطالب مطالعاتی آنها كم و چه آنهایی كه حجم منابع 
مطالعاتی شان زیاد است. رهایي از این احساس و درگیری ذهنی، كه برای داوطلبان عزیز به وجود می آید، یک راه دارد، و آن راه در میان مشاوران 
و كنکوری ها به آخرین مرحله كنکور، یعنی دوران جمع بندی، معروف است. دوران جمع بندی، كه دربارة آن در شماره هاي پیشین نیز مطالبي درج 
كرده ایم، معموالً هفته هاي پایانی باقي مانده تا زمان برگزاري كنکور را در بر می گیرد. هدف از مطالعه در این دوران، آن است كه داوطلب، مجموعه 
درسی هایی را كه در طول سال تحصیلی خوانده و در ذهن خود تثبیت كرده است سازمان دهی كند؛ پس دوران جمع بندی، دوران سازمان  دهی، 
نظم بخشیدن و مسلط شدن به مطالبی است كه تاكنون خوانده اید. ضمناً این دوران، بهترین فرصت برای داوطلبانی است كه فکر می كنند برخی 
از درس ها را فراموش كرده اند و همچنین مهلت خوبي براي داوطلبانی است كه در طول سال بسیار خوب درس خوانده اند و اكنون نیاز به دوره 
آنها دارند. در این دوران، خواندن خاصه  كتاب ها، فلش كارت ها و نکاتی كه در طول دوران مطالعه جمع آوری كرده اید، بسیار مفید خواهد بود؛ زیرا 

دوران جمع بندی، دوران خواندن اصلی ترین و كلیدی ترین مباحث است. 
     همه شما داوطلبان عزیز، اكنون به مرحله پایانی، یعنی مرحله جمع بندی، نزدیک می شوید. به عنوان یک داوطلب كه در طول یک سال گذشته 
و حتی بیشتر، بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف آمادگی برای كنکور نموده اید، اكنون وقت آن رسیده است كه با یک برنامه خوب به 
استقبال دوران جمع بندی بروید و خود را به صورت اساسی برای این »راند« پایانی آماده كنید. به دلیل اهمیت دوران جمع بندی، ما در این مقاله 

سعی می كنیم درباره اینکه چه كاری انجام دهید تا از این دوره، بهترین استفاده را ببرید، با شما صحبت كنیم. 
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می توانيد مرور روزانه داشته باشيد. در برنامه ريزی خود سعی كنيد اوالً به اين موضوع توجه 
داشته باشيد كه تا كی می خواهيد مطالعه كنيد، و سپس جمع بندی را آغاز نماييد. ثانياً، 
بسته به ميزان سختی و آسانی دروس، حجم مطالب، بودجه بندی هر درس در كنكور و ... 
برای هر درس در طی هفته، زماني را درنظر بگيريد. سوم اينكه سعی كنيد از برنامه ريزی 
خود عقب نمانيد، و درصورتی كه اين اتفاق افتاد، دروس ساده تر را از برنامه خود حذف 
كنيد و سپس در وقت مجددی كه خالی كرده ايد، آن درس را نيز بگنجانيد؛ بدين منظور، 
برای هر درس، درخت دانش رسم كنيد؛ به اين شكل كه سعی كنيد در مورد هر درس، 
ابتدا اسامی فصل ها را به ياد بياوريد و بعد زيرفصل ها را اضافه كنيد. می توانيد بعد از اينكه 
خودتان سعی تان را كرديد، از فهرست كتاب هايتان نيز كمك بگيريد. انجام اين كار به 
منسجم شدن و سامان گرفتن مطالب در ذهنتان منجر مي شود. پس از آن، با رعايت نكاتی 
كه در ادامه ذكر خواهد شد، برنامه ای برای مرور دروستان تنظيم كنيد. مطمئن باشيد كه 

پس از مرور مطالب، احساس تسلّط بيشتری بر درس هايتان خواهيد داشت.

اولویت بندی كنيد

بسياری از دبيران و مشاوران كنكور معتقدند كه در دوران جمع بندی، نبايد مطالب جديد 
خوانده شود؛ زيرا از طرفی، مهلت كمی تا زمان برگزاری كنكور باقی مانده است و عماًل 
با اين روش، حجم قابل توجهی از مطالب از قلم می افتد، و از سوی ديگر، اين موضوع، 
هيچ اثری در نظم بخشی به مطالب مطالعه شده نداشته و تنها باعث سردرگمی داوطلب 
می شود. عده ای از مشاوران نيز اعتقاد دارند كه داوطلب می تواند در زمان جمع بندی، 
مطالب جديد را هم مطالعه كند. ما معتقديم كه اگر تا به حال مبحثی از درس های 
اختصاصی را هرگز نخوانده ايد، بهتر است كه آن را با مشورت با افراد مطلع رها كنيد؛ اما 
اگر آن مطلب، يك درس عمومی است، می توانيد آن را بخوانيد، ولی سعی نكنيد كه برای 
تسلط كامل بر آن درس، وقت بگذاريد؛ چون پرداختن به اين كار به زمان زيادی احتياج 
دارد كه شما فرصت انجام آن را نداريد؛ البته مطالعه مطالب جديد دروس اختصاصی 
هم به ميزان مديريت داوطلب نسبت به وقت باقی مانده اش تا كنكور، ميزان مطالبی كه 
خوانده شده است، مقدار مطالبی كه باقی مانده است، و باالخره وضعيت درسی داوطلب 

بستگی دارد. 
 شايد شما هم جزو آن دسته از داوطلبانی هستيد كه هنوز مباحث مّدنظر خودتان را به 
طور كامل مطالعه نكرده ايد. اينكه بخواهيد هنوز هم مطالب جديد بخوانيد، اشكالی ندارد؛ 
اما بايد سعی كنيد تا جمع بندی دروس را هم شروع كنيد. اگر جزو داوطلبانی هستيد 
كه در كنار جمع بندی، می خواهيد مطالب جديد بخوانيد، ابتدا مباحثی را كه الزم است، 
جمع بندی كرده و مطالبی را كه باقی مانده است، اولويت بندی كنيد تا اگر احياناً فرصت 
نشد كه تمام مباحث را بخوانيد، خيالتان از بابت خواندن مهم ترين مباحث، راحت باشد؛ 
در ضمن سعی كنيد كه در هنگام مطالعه مطالب جديد، حتماً زمانی را نيز برای مرور آنها 

درنظر بگيريد؛ حتی اگر فرصت پيدا نكنيد كه مطالب جديد ديگری بخوانيد.

سهم تست ها را در دوران جمع بندی فراموش نکنيد

يكی از كارهايی كه بايد سعی كنيد در دوران جمع بندی انجام دهيد اين است كه حداقل 
يك بار،  به تست هايی كه به آنها طی دوران مطالعه، پاسخ غلط داده يا آنها را بی پاسخ 
انبوه  بين  اين تست ها،  پاسخ دهيد.  ياد گرفته ايد، دوباره  را  پاسخشان  بعد  و  گذاشته 
تست های ديگر، بسيار با ارزش و گرانبها هستند؛ زيرا به نقاط ضعف و اشتباه شما در دروس 
مختلف اشاره دارند؛ پس قدرشان را بدانيد. برخی از داوطلبان در اين دوره مرتكب يك 
اشتباه می شوند و آن اشتباه اين است كه منتظر می مانند تا دوره درس ها به پايان برسد 
و سپس كار تست زنی را شروع مي كنند. اگر شما نيز جزو اين دسته از داوطلبان هستيد، 
بدانيد كه هيچ گاه اين اتفاق نمی افتد؛ در واقع، هيچ گاه دوره درس  ها به اتمام نخواهد رسيد؛ 
چون شما هر مطلبی را كه دوره كنيد، باز هم مطلبی می ماند كه احساس می كنيد آن را 

فراموش كرده ايد و احتياج به دوره دارد؛ بنابراين، به تست زنی اهميت بدهيد.
    دوم اينكه حتماً در كنار جمع بندی، تست زنی سرعتی را آغاز كنيد. برای انجام اين 
كار، بسته به برنامه خود، در دو هفته پايانی، يا بيشتر و يا كمتر از اين مدت، قبل از ظهر 
در شرايط كاماًل شبيه سازی شده، لباس بپوشيد، پشت ميز بنشينيد، زمان بگيريد و هر 

بار بترتيب از آزمون های جديد به قديم، از خودتان آزمون بگيريد و سپس بعد از ظهر 
همان روز، آزمون را بررسی كنيد، اشكاالت را در بياوريد و برای هر درس، قسمت هايی را 
كه بايد مجدداً مرور و جمع بندی شوند، عالمت بزنيد و براساس آن، برنامه مطالعه دو روز 
آينده تان را مشخص نماييد. ضمناً نگران بقيه قسمت ها هم نباشيد؛ زيرا اگر مهم باشند، در 
آزمون های بعدی از آن قسمت ها هم تست می آيد و به اين ترتيب می توانيد مطالعه شان 
كنيد؛ در واقع اگر برای تعيين نياز خود در دروس اختصاصی، اين گونه عمل نماييد كه 
در هر درس، بخشی از آن درس را بخوانيد كه بيشترين تعداد سؤاالت غلط يا »نزده« در 
آزمون مذكور از آن بخش يا فصل كتاب باشد، حال اگر شما در بازه سه روزه بعدی، تست 
مجموعه ای ديگری را از خود آزمون بگيريد، اين بار نياز به مطالعه بخش های ديگری از 
دروس را خواهيد داشت، و بعد از اينكه چند بار به اين نحو عمل كرديد، خواهيد ديد كه 
مهم ترين بخش های كتاب ها را كه بيشترين ضعف را در آنها داشته ايد، مورد مطالعه قرار 
داده ايد. اگر هنوز  متقاعد نشده ايد كه اين روش، بسيار مفيد است، دست كم دو دوره، اين 
كار را انجام دهيد تا در آزمون سوم ) روز هفتم( متوجه شويد كه چه تحولی در يادگيری 

شما ايجاد شده است.

 چند توصيه مهم برای دوران جمع بندی

1 ـ در حال حاضر برخی از داوطلبان، اين تصور را دارند كه هيچ يك از مطالبی را كه تا 
به حال خوانده اند، به ياد ندارند؛ اما نگران نباشيد؛ چون به محض اينكه در جلسه برگزاري 
آزمون سراسري حاضر شويد و سؤاالت را ببينيد، متوجه خواهيد شد كه تمام مطالب را 

بخوبی به خاطر داريد.
2ـ  به بودجه بندی سؤال های كنكور توجه كنيد و اگر به مبحثی كه سؤال بيشتری از آن 

مطرح می شود، تسلّط كمتری داريد، تا حد امكان مشكل خود را برطرف كنيد.
3 ـ سعی كنيد كه حداقل در اين دوره، در طول روز 11 ساعت و در نهايت 13 ساعت 
درس بخوانيد. اگر نمی توانيد اين كار را انجام دهيد، علتش اين است كه وقت تلف می كنيد، 
نه اينكه وقت نداريد؛ پس بايد برای خودتان برنامه زمانی دقيقی را از قبل معين كنيد و 

خود را مقيد كنيد تا آن برنامه را به صورت كامل انجام دهيد.
4 ـ در زمان باقی مانده تا كنكور، دست به كارهای عجيب نزنيد و به هيچ عنوان ساعت 
خواب خود را كم نكنيد؛ زيرا كم شدن ساعت خواب، بازده مطالعاتی شما را به طرز 

چشمگيری كاهش خواهد داد )هشت ساعت خواب در طول شبانه روز توصيه می شود(.
5 ـ در زمان باقی مانده تا كنكور، شب ها قبل از خواب، چند دقيقه وضعيت خود را 
در كنكور مجسم نماييد. تصور كنيد كه سر جلسه برگزاري كنكور حاضر شده ايد و به 
پاسخگويی به سؤاالت مشغول هستيد و براحتی می توانيد به تمام آنها پاسخ دهيد و 
هيچ گونه مشكلی در پاسخگويی به آنها نداريد؛ يا خود را در شرايطی تصور كنيد كه با 
سؤاالت دشواری مواجه شده ايد. استفاده از اين روش، سبب می شود تا استرس و ترس 

شما از حضور در جلسه برگزاري كنكور، تا حد زيادی كاهش يابد.
6ـ  اگر شما داوطلب خوبی هستيد و نتيجه خوبی را در آزمون ها كسب كرده ايد، می توانيد 
هر دو روز يك بار، آزمون بدهيد، و در حقيقت، يك روز و نيم را برای رفع اشكال بگذاريد؛ 
 ولی اگر نتيجه هايتان رضايت بخش نيست، اين كار را هر سه روز يك بار، انجام دهيد و 

دو روز و نيم را برای اشكال ها وقت بگذاريد.
7 ـ در زمان آزمون دادن، شما بايد در هر درس، يك تصميم مهم بگيريد و آن را عملی 
كنيد؛ برای نمونه، با خود بگوييد كه در درس فيزيك، تست های مبحث نور را تا آزمون 

بعد، رفع اشكال خواهم كرد.
8ـ  اگر در هر آزمون، فكر كنيد كه اين آزمون، كنكور واقعی شماست، در اين صورت، در 
هر آزمون، اشكال عمده خود را برطرف خواهيد كرد و به اين ترتيب، هر آزمون شما، در 

مقايسه با آزمون قبلی تان، بهتر خواهد شد.
9 ـ با دوستانی كه شما را اميدوار می كنند، گفت و گو كنيد، و از كسانی كه شما را 
دچار شك و ترديد كرده و نااميدتان می نمايند، بشدت دوری كنيد. اگر در خانواده به 
توانايی هايتان باور ندارند، شرايط خود را به طور كامل برايشان توضيح دهيد و از آنها 

بخواهيد كه شما را آن چنان كه هستيد توانا بدانند. 
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هر چه به زمان برگزاري آزمون سراسري نزديك تر می شويم، احساسات گوناگونی در 
ميان داوطلبان كنكور بروز می كند. برخی از داوطلبان عزيز در آمادگی كامل هستند 
ايام باقی مانده تا زمان برگزاري اين آزمون، تمام شود تا  و آرزو می كنند كه زودتر 
بتوانند موفقيت خود را جشن بگيرند. برخی نيز با بيم و اميد، دچار دو دلی و نگرانی 
هستند و با اينكه بخوبی مطالعه كرده اند، اما گمان می كنند شايد آمادگی كافی حضور 
در اين آزمون را نداشته باشند، و گروهی نيز به دليل مطالعه نكردن كافی، نداشتن 
يك برنامه ريزی درست و اصولی و ...، برايشان  فرقی نمی كند كه كنكور چه زمانی 
باشد، سطح سؤاالت چگونه باشد و مواردی از اين قبيل. امروز می خواهيم درباره يك 
احساس مشترك با شما صحبت كنيم كه برای تمام داوطلبان و حتی تمام انسان ها 
دل انگيز و زيباست. اين احساس، حس موفقيت و كاميابی است. فرقی نمی كند كه 
است كه  اين  باشيد؛ مهم  توان مطالعاتی  و  برای كنكور  آمادگی  از  در چه سطحی 
موفقيت و رسيدن به آن، به شما احساس زيبا و دل نشينی خواهد داد. يك ماه تا 
آزمون سراسري باقی مانده است و اگر بخواهيد، می توانيد به موفقيت دست يابيد و 
از ديدگاه هر داوطلب، بسته به  با تمام وجود لمس كنيد. موفقيت  اين احساس را 
تالش او فرق می كند. ممكن است فردی كه بسيار تالش كرده است، موفقيت را در 
قبولی در رشته برق دانشگاه صنعتی شريف تعريف كند، و شخصی كه تا االن چندان 
زحمتی نكشيده و اگر در كنكور قبول نشود مجبور باشد به خدمت سربازی برود، 

موفقيت را صرفاً قبولی در دانشگاه بداند.  
با اينكه سطوح و تعريف موفقيت در ميان داوطلبان مختلف، متفاوت است؛ اما اصول 
آن برای همه يكسان است. اولين گام در مسير موفقيت، باور موفقيت است؛ نه اينكه 
خيلی سطحی با خود بگوييد موفق خواهيد شد و ديگر تمام! باور موفقيت بايد جزئی 
از وجود شما و ملكه ذهنتان باشد تا به آن برسيد. چرا بعضی از داوطلبان با اينكه 
زياد زحمت كشيده و تالش كرده اند، نمی توانند رتبه مورد نظر خود را به دست آورند؟ 
زيرا به اين باور نرسيده اند كه می توانند موفق شوند. وقتی ما خودمان، خود را باور 
نداشته باشيم، آيا می توانيم از موانع بگذريم و به هدف برسيم؟! نه، زيرا در ادامه، همه 
نيروهای درونی و بيرونی به ما خواهند گفت كه نمی توانيم، و اين پندار، ما را از انجام 
تالش بيشتر و نشان دادن قابليت هايمان محروم خواهد كرد؛ پس براي موفقيت در 

كنكور، گاهی به صيقل دادن باورها و ترميم انگيزه ها نيازمنديم. 
     روی سخنم با همه شما داوطلبان عزيز، بخصوص آنهايی است كه تا االن برای 
كنكور، زحمت زيادی نكشيده  و تالش نكرده اند. اگر فقط خود و موفقيتتان را باور 
كنيد، باز هم می توانيد از اين وقت باقی مانده، بخوبی استفاده كنيد و نتيجه بگيريد. 
كنكور، يعنی تعيين شايستگی دانش آموزی كه می خواهد در دانشگاه تحصيل كند؛ 
از  بوده و هر كدام  اكتسابی  تا حد زيادی  اين تعيين شايستگی،  ضمن آنكه مالك 
شما به تنهايي می توانيد با پرورش نقاط مثبت آن در جهت رسيدن به هدف خود، 
اميد،  پشتكار،  مستمر،  تالش  تمرين،  يعنی  كنكور،  بشويد.  نزديك تر  اين سطح  به 
اينكه در رويا و  واقعی.  به نفس  اعتماد  ناب  به احساس  مسؤوليت پذيری و رسيدن 
خيال به دنبال رسيدن به اهداف بلند، مثل كسب رتبه خوب در كنكور باشيد، اما هيچ 
تغيير خاصی در رفتار تحصيلی و مطالعاتی خودتان ايجاد نكنيد، بيهوده آب در هاون 
كوبيدن است. هيچ فردی، اين موضوع را رد نمی كند كه داشتن هدف و ديد مثبت 
در گام نخست، حس خوشايند حركت را به وجود می آورد؛ البته در باطن و درون هر 
يك از شما هم بايد اين باور باشد كه می توانيد و برای اين هدف و توانستن نيز بايد 
تالش كنيد؛ پس باورهای بزرگ در جهت رسيدن به آرزوها، بايد قدرت برانگيختن 

روان و توان انسان را داشته باشد.
در زندگی همه ما، زمان هايی بوده است كه تا توانسته ايم وقت تلف كرده ايم؛ خيلی 
وقت ها هم حس و حال انجام يك كار مهم و تكليف خاص را نداشته  و پيوسته آن 
را پشت گوش انداخته ايم. درس خواندن در دوران مدرسه نيز، گاهی اين گونه بوده 
است. بعضی از شما داوطلبان عزيز تا االن تالش زيادی نكرده ايد و حتی ممكن است 
امسال، سال  بدانيد كه  بايد  اما  باشيد،  اصاًل نخوانده  را  از مباحث و درس ها  بعضی 
دانشگاه،  رتبه، رشته،  تعيين  برای  رقابت علمی  اين ميان،  و در  سرنوشت شماست 
شغل و آينده شما رقم می خورد؛ پس بايد قبول كنيد كه شرايط فعلی، شرايط خاصی 

است و ديگر جای اين دست و آن دست كردن نيست. 
حتماً با خود می گوييد كه حتی اگر اين موضوع درست باشد، ديگر برای آمادگی من 
حسابی دير شده است و من نمی توانم در اين مدت كوتاه، كاستی های خود را جبران 
كنم. چنانچه شما از جمله آن داوطلبانی نيستيد كه فكر می كنيد كه اگر پشت كنكور 
بهتری  نتيجه  می توانيد  كنيد،  شركت  آزمون  در  بعد  سال  و  بمانيد 
بگيريد و يا مشكلی مانند سربازی و ... داريد، بايد بدانيد كه در همين 
مدت زمان باقی مانده هم می توانيد با يك تالش و كوشش مثال زدنی 
به هدف خود دست يابيد؛ پس آستين ها را باال بزنيد و شروع كنيد. 
شوند،  قبول  خوبی  دانشگاه  و  رشته  در  می خواهند  كه  كسانی  عده 
كم نيستند، اما تعداد كسانی كه واقعاً برای رسيدن به موفقيت، باور، 
توان و تالش و پشتكار را با هم دارند، از اين هم كمتر هستند؛ پس 
فقط كافی است كه به خاطر گذشته، خود را شماتت نكنيد و با يك 
باور قوی به خود و توانايی هايتان و با يك پشتكار اساسی، قدم در راه 

بگذاريد.
نااميد نشويد يا حرف های  تا كنكور،  باقی مانده  اينكه در زمان  برای 
نااميد كننده ديگران، شما را از تالش باز ندارد؛ فقط به هدفتان فكر 
تمام  در  زندگی تان.  بعدی  انداز  چشم  و  كنكور  در  قبولی  به  كنيد؛ 
بايد  را  هدف  سراسري،  آزمون  برگزاري  زمان  تا  باقی مانده  روزهای 
طوری هدايت كنيد كه تا آخرين روز كنكور، با فكر كردن به آن انرژی 
را  ترديدها  انجام يك عمل می شويد،  به  بگيريد. هنگامی كه مصمم 
بايد كنار بگذاريد و كارتان را شروع كنيد. بايد سعی كنيد كه همان 
شخصيت ايده آل را كه در ذهنتان از خود ساخته ايد در عمل نشان 
دهيد. انجام اين كار باعث می شود تا شوق و ذوق بيشتری در شما به 
وجود بيايد و كارتان را بهتر انجام دهيد. اين احساس را كه داريد لحظه 

بدون هيچ واهمه ای به پيش برويد
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به لحظه به سمت هدف نزديك تر می شويد، در خود پرورش دهيد. همين حس باعث 
می شود تا شما با انرژی و پشتكار بيشتری قدم در ادامه راه بگذاريد. هر وقت طبق 
 برنامه عمل كرده و خوب درس خوانديد خودتان را تشويق كنيد و از اينكه آن قدر 
فوق العاده ايد كه توانسته ايد در وقت و زمان باقی مانده، با يك همت مثال زدنی، قدم 
در اين راه بگذاريد به خودتان افتخار كنيد. اين پاداش دادن ها و احساس دلپذيری كه 
از عمل گرايی خوب شما نشأت گرفته است، به شما انرژی الزم را برای پيمودن ادامه 
مسير باقی مانده مي دهد. به اين تالش شك نكنيد و فقط قدم در راه بگذاريد و به جلو 
برويد. مهم نيست كه دير شروع كرده ايد؛ مهم اين است كه با يك همت بلند، تصميم 

گرفته ايد كه در كنكور امسال با تمام تالش خود، رتبه مناسبی را به دست آوريد.
      اگر اطرافيان، شما را مأيوس كردند يا با سخنان نااميد كننده شان تالش كردند كه 
باور شما را برای رسيدن به موفقيت، كم رنگ جلوه دهند و يا آن نهيب نااميد كننده 
درونتان می گفت كه »موفق نمی شوی و بگذار برای سال بعد« يا »بی خيال شو و برو 
القائات قرار بگيريد فقط بخنديد؛  اينكه تحت تأثير اين قبيل  دنبال تفريح«، بدون 
خنده ای از جنس عزم و اراده و همت، و كاری كنيد كه حتی فراتر از غيرممكن های 
را جزو داوطلبان  نامتان  و  كنكورهای سال های قبل كه ممكن شدند، عمل كنيد 

موفق آزمون امسال  ثبت كنيد.
   اينكه تا چه حد در شروع كار و در ادامه راه موفق باشيد، به هيچ چيز، دقت كنيد 
به هيچ چيز جز شما، بستگی ندارد. خيلی از داوطلبان كنكور كه اين آزمون را تجربه 
فكر  موضوع  اين  به  پيوسته  و  می خورند  افسوس  حال خودشان  به  بعدها  كرده اند، 
می كنند كه اگر بهتر درس می خواندند، اگر بيشتر تالش می كردند، اگر برنامه ريزی 
درستی داشتند، و صدها اگر ديگر، االن می توانستند به هر آنچه در زمينه تحصيلی 
می خواهند دست پيدا كنند؛ پس اگر می خواهيد كه به خودتان بدهكار نباشيد، اگر 
می خواهيد كه بعدها دچار درگيری و جنگ با »من« درونتان نشويد و اگر می خواهيد 
كه اين اگرهای بی پايان، شما را به چالش نكشد، در اين روزهای باقی مانده تا برگزاري 
آزمون سراسري، بخوبی تالش كنيد. موفقيت شما بستگی به اين نكته دارد كه بدانيد 
و بخواهيد، و اميدوار باشيد كه مرحله به مرحله پيشرفت مي كنيد. بايد طوری تالش 
يادتان  باشد.  نداشته  وجود  توانايی هايتان  از تالش شما طبق  باالتر  ديگر  كه  كنيد 
باشد كه اگر عزم خودتان را جزم كرده ايد و باور داريد كه موفق می شويد، مهم نيست 
كه كی وارد زمين بازی شده ايد، مهم اين است كه بخوبی بدويد و برويد جلو و گل 

بزنيد؛ همين !
بمانيد.  باز  كار  ادامه  از  و  به هدف، خسته شده  رسيدن  مسير  در  كه  است  ممكن 
موضوع اين است كه چيزی كه باعث می شود حركت شما، پايدار و مستمر نباشد، اين 
نيست كه شما عادت به مطالعه با ساعت باال و برنامه ريزی منظم نداريد، بلكه دليلش 
آن است كه شما انگيزه و احساس قدرتمند استفاده از اين توان را در خودتان به وجود 
نمی آوريد. انسان، موجود عجيب و پيچيده اي است كه می تواند در فواصل زمانی كم، 
كارهای فوق العاده ای انجام دهد. پيش شرط اين موضوع، به وجود آوردن يك احساس 
خوب و يك باور زيبا از خودتان و توانمندی هايتان در خود است. برای ايجاد يك حس 
خوب در اين روزها، قبل از مطالعه هر قسمت، كمی تمركز كنيد، با خودتان خلوت 
كنيد و خودتان را، آن گونه كه دوست داريد در شرايط بعد از كنكور باشيد، تصور 
كنيد. اين احساس، به شما يك انگيزه عالی می دهد كه با انرژی بيشتری قدم در راه 
بگذاريد. شايد در ابتدا كاری كه بايد انجام شود از نظر شما سخت باشد، اما با يك  
حس خوب و انرژی مثبت و تمركز و دقت، بخوبی می توانيد رو به جلو حركت كنيد. 
  برای اينكه در ادامه راه، از خود و تالشتان يا كمی زمان نااميد نشويد، مثبت انديش 
و مثبت گرا باشيد و به جای استفاده از الفاظی مثل »از االن بخوانم چه فايده، من 
كه يازده ماه چيزی نخواندم. از االن بخوانم باز هم نمی فهمم، اصاًل به درد نمی خورد، 
بچه های ديگر دارند جمع بندی می كنند و من تازه دارم شروع می كنم. می دانم كه ياد 
نمی گيرم و ...« كه مغزتان را در جهت ياد نگرفتن و نخواندن سوق می دهد، از الفاظی 
استفاده كنيد تا بتوانيد بخوبی سوخت و انرژی الزم را برای مطالعه و آمادگی كامل 

پيدا كنيد. با خود بگوييد: »من مطمئنم كه برای اين قسمت از مبحث، نيم ساعت 
زمان می گذارم و جمعش می كنم. مطمئم كه يكی از بهترين اوقاتي كه می خواهم 
فيزيك بخوانم همين زمان هست، ببين چه جور با يك بار خواندن تا خود كنكور تو 
ذهنم می ماند، مطمئنم كه آن را ياد می گيرم  و ...«. همين سيگنال های مثبت، ذهن 
را در جهتی سوق می دهد كه برنامه چند دقيقه ديگر بخوبی ثبت و ضبط شود. اين 
موضوع، وقتی تشديد می شود كه بارها و بارها در فواصلی از مطالعه، بازهم به خودتان 

انرژی مثبت دهيد. 
    درست است كه تصميم بسيار سختی گرفته  و قدم در راه مشكلی گذاشته ايد، اما 
آنچه مهم تر است، توان و نيروی خارق العاده شماست كه بايد از وجودتان بيرون 
بكشيد و آن را به كار بگيريد. بايد سعی كنيد كه باورتان را بخوبی تقويت كنيد و 
خود را، از تمام آنچه كه ناراحت و نااميدتان می كند، آزاد و رها كنيد. وقتی با تصور 
مثبت، قبل از مطالعه، احساس قدرت و توان زياد و تمركز فوق العاده به دست می آيد، 
پس چرا ذهنتان را برای اين احساس آماده نكنيد و چرا به ذهن خود خدمتی به اين 
كوچكی نكنيد؟ روان شناسان معتقدند كه  با تقويت حس و حال، بهره هوشی ما باال 

می رود و انسان می تواند كارهای سخت و مشكل را براحتی انجام دهد. 
كنكور، يك آزمون مثل تمام آزمون هاست. مهم اين نيست كه از چه زمانی می خواهيد 
وارد ميدان شويد، مهم اين است كه تصميم گرفته ايد قدم در راه بگذاريد، مهم اين 
است كه خود و توانايی هايتان را باور كرده ايد، مهم اين است كه گرچه دير وارد بازی 
شده ايد، اما می خواهيد كه يك نفس دويده و به خودتان مديون نباشيد و به خودتان 
ايمان داشته باشيد؛ به اينكه موجودی هستيد كه كل سيستم جهان خلقت و كائنات 
منتظر اين است تا بداند شما چه خواهيد خواست و در راه تحقق هدفتان، چگونه قدم 
در راه خواهيد گذاشت و چه كارهايی را انجام خواهيد داد. باور كنيد كه خارق العاده 
بودن سخت نيست، اگر خودتان بخواهيد، و وقتی كه شما بخواهيد، همه دنيا هم باور 

خواهند كرد كه شما خارق العاده ايد.
برنامه  كنيد،  استفاده  بخوبی  آزمون سراسري  تا  باقی مانده  زمان  اين  از  اينكه  برای 
خوبی برای خودتان تنظيم كنيد. از اينكه مباحث خوانده نشده زياد است، دلهره و 
ترس به خود راه ندهيد. در برنامه خودتان به نقاط ضعف و قوتتان، به بودجه بندی 
سؤاالت كنكور، به مباحث مهم هر درس، به تست های سال قبل و مواردی مثل اين 
توجه كنيد. كارها را در ذهنتان مرتب كرده و شروع به مطالعه كنيد. اگر باور داشته 
عالی  به صورت  را  كار خودتان  كارتان شگفت انگيز خواهد شد؛ پس  نتيجه  باشيد، 
انجام دهيد و كاری به حرف های نااميد كننده ديگران و نرم افزارهای تخمين رتبه 
را می خواهيد  عالی  بسيار  بسيار  هفته  كه چند  بقبوالنيد  به خودت  باشيد.  نداشته 
تجربه كنيد، و طوری تالش كنيد كه هيچ مانع و مشكلی نتواند سّد راهتان شود. 
هرگاه به موانعي رسيديد خدا را شكر كنيد كه شما را شايسته تحمل و چيره شدن 
بر مشكالت و گذر از اين موانع و سختی ها دانسته است. بدانيد كه خدا كمك كرده 
تا وارد فصل  او، خودش شما را كمك خواهد كرد  تا شما تصميم مهمی بگيريد و 
جديدی از زندگی تان شويد؛ فصلی كه در آن، شما را به سمت تكامل و كمال پيش 

می برد؛ فصلی كه نتيجه اش لذتی است كه تا ابد در ذهن شما خواهد ماند. 
در پايان بايد به مهم ترين نكات اين راه اشاره كنيم، و آن اين است كه وقتی قدم 
در راه می گذاريد، مهربانی و قدرت خدا را فراموش نكنيد و از خدا كمك بخواهيد و 
راضی به رضای خدا باشيد. بگذاريد تا عشق خداوندی، تمام وجودتان را دربرگيرد و 
به شما نيروی تازه اي ببخشد. خدا به شما كمك خواهد كرد و آنچه را كه به صالح 
شما در زندگی تان باشد، ميسر خواهد نمود. با اين حس، اگر روی چند درس، چند 
مبحث و حتی چند تست، سرمايه گذاری كنيد و فقط به آنها توجه كنيد، باز هم 
نگرانيد  اگر  يا  نيستيد  تا االن راضی  از عملكرد خودتان  اگر  می توانيد موفق شويد. 
كه قسمت هايی از اين زندگی تحصيلی يكساله آمادگی برای كنكور كه واقعاً خودتان 
نبوديد باعث شكست شما شود، نگران نباشيد؛ خودتان باشيد و با توكل به خدا و 

بدون هيچ واهمه اي به پيش برويد.  
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يكـی از كارهايـی كـه شـما داوطلبـان عزيـز در روزهای منتهـی به آزمون سراسـري 
بايـد انجام دهيد، تمرينات تسـت زنی اسـت. اين تسـت زنی بايد به صورت تسـت زنی 
سـرعتی و دقيقـاً در شـرايطی شـبيه كنكـور انجام گيرد تـا به نتيجه ای كـه ما از آن 
انتظـار داريـم، منتهـی شـود. تسـت زنی سـرعتی شـرايط و مقدماتی دارد كـه حتماً 
بايـد بـه آنهـا دقت كنيد. بـرای اينكـه بتوانيـد نتايج مطلوبـی در آزمون های تسـتی 
و مخصوصـاً كنكـور كسـب كنيـد، بايد سـه اصل اساسـی را مـّد  نظر قـرار دهيد. اين 

اصـول بترتيـب عبارتنـد از: دانش، سـرعت و دقت.
      همـه داوطلبـان بـرای آمادگـي در آزمـون سراسـري، از مدتـی قبـل مطالعـه را 
شـروع كـرده  و بسـته بـه تـالش و جّديتـی كه به خـرج داده انـد، االن در سـطحی از 
دانـش و اطالعـات الزم بـرای شـركت در كنكور هسـتند. قبل از ادامـه بحث، توصيه 
مـا بـه همه شـما عزيـزان داوطلـب اين اسـت كه بـدون نگرانـی از ميـزان مطالعه يا 
آمادگـی خـود بـرای كنكـور و بدون اسـترس، در روزهای آتـی فقط و فقـط به ادامه 
مطالعـه و آمادگـی خـود برای شـركت و حضور موفـق در اين آزمون مهـم فكر كنيد 
و حواشـی را دور بريزيـد؛ زيـرا پرداختـن بـه حواشـی و اسـترس ناشـی از آن، تأثيـر 
مخربـی بـر شـما می گـذارد و باعـث می شـود تـا شـما نتوانيـد بموقـع از اطالعات و 
مطالبـی كـه خوانده ايـد، اسـتفاده كنيـد؛ پـس شـاد و پُـر اميد و قبـراق و همـراه با 

تـوكل بـه خـدا، آخريـن قدم ها را هـم برداريد. ايـن را هـم بدانيد كه مرحلـه تمرين 
تسـت زنی سـرعتی، يكـی از مراحـل مهـم آمادگـی بـرای كنكـور اسـت، و اگر شـما 
بتوانيـد در ايـن مرحلـه خـوب عمـل كنيـد، تأثيـر زيـادی بـر نتيجـه كنكـور خـود 

خواهيد گذاشـت. 
بـه خاطـر داشـته باشـيد كـه چهـار عامـل مؤثـر بـرای افزايـش سـرعت  عمـل در 
تسـت زنی، مطالعـه  مفهومـی و معنـی دار كـردن مفاهيـم، شـادابی و سـرحال بودن، 
تمريـن و ركورد گيـری در تسـت زنی و تمركـز و آرامـش اسـت. همان طور كه اشـاره 
كرديـم، تـا االن، بخـش مهمـي از زمـان بـرای مطالعه به منظـور آمادگـي در كنكور 
سـپری شـده اسـت؛ امـا شـما می توانيـد بـا تمرينـات تسـت زنی صحيـح و سـاير 

كارهايـی كـه بايـد در ايـن مـدت انجـام دهيـد، تا حـدود زيـادی پيشـرفت كنيد.
بـه عنـوان مقدمـه كار و بـه منظـور آمـاده شـدن بـرای تسـت زنی سـرعتی، حتمـاً 
مـروری سـريع از خالصه هـا يـا آنچـه كـه قبـاًل زيـر آنهـا خـط كشـيده ايد، داشـته 
باشـيد. مـا خيلـی وقت هـا مطالعـه نمی كنيم كه چيـز جديـدی را ياد بگيريـم، بلكه 
بسـياری اوقـات مطالعـه  می كنيـم تـا چيزهايـی را كـه فرامـوش كرده ايـم بـه خاطر 
بياوريـم. مـرور سـريع بـه شـما اجـازه می دهـد تـا در مرحلـه تسـت زنی سـرعتی، 
بتوانيـد سـريع تر بـه جـواب برسـيد و تعـداد گزينه هـای صحيح شـما بيشـتر باشـد.

مترين تست زنے 
و مهارت های آن
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در زمـان برگـزاري آزمـون سراسـري، از هـر سـؤال به سـؤال ديگری رفتـن و از يك 
مطلـب بـه مطلـب ديگـر فكـر كـردن، به سـرعت عمـل و تسـلّط زيـادی نيـاز دارد. 
هـدف از حـل تسـت در ايـن مرحلـه، تسـت زنی سـرعتی و، در هفته هـای منتهـی 
بـه كنكـور، افزايـش سـرعت عمـل، تسـلط بـر كنتـرل وقـت و ايجـاد نـگاه جامع به 
دروس اسـت. بـرای انجـام ايـن كار، بسـته به برنامـه خـود، از دو هفته پايانـی مانده 
بـه آزمـون سراسـري، بيشـتر يـا كمتـر از ايـن مدت، قبـل از ظهـر در شـرايط كاماًل 
شـبيه سـازی شـده، لبـاس بپوشـيد، پشـت ميـز بنشـينيد، زمـان بگيريد و هـر بار، 
بترتيـب از آزمون هـای جديـد بـه قديـم، از خودتـان آزمـون بگيريـد و پـس از تمام 
شـدن مهلت پاسـخگويي، سـؤال های حل نشـده را، بـدون در نظر گرفتـن وقت، حل 
كنيـد و سـپس بعـد از ظهـر همـان روز، آزمـون خـود را بررسـی كنيد، اشـكاالت را 
در بياوريـد و بـرای هـر درس، قسـمت هايـی را كـه بايد مجـدداً مـرور و جمع بندی 
شـوند، عالمـت بزنيـد و براسـاس آن، برنامـه مطالعـه دو روز آينده تـان را مشـخص 
نماييـد. بـرای پاسـخ به اولين دسـته تسـت ها، زمانـی را بـرای خود در نظـر نگيريد؛ 
امـا بعد از زدن تسـت، اشـكاالت خـود را بر طرف كنيد و همه پاسـخ ها، حتی پاسـخ 
تسـت هايی را كـه بـه آ نها جـواب صحيـح داده ايد، بـا دقـت مطالعه و بررسـی كنيد. 
شـايد پاسـخنامه، راه كوتاه تر و مناسـب تری ارائه كرده باشـد؛ در اين صورت، آن راه 
حـل را جايگزيـن راه حـل خـود كنيـد. اين نـكات به سـرعت عمل ما خواهنـد افزود 
و بـا يادگيـری تدريجـی راه حل هـای كوتـاه، بتدريـج، الگوريتـم تبديـل معلومـات 

تشـريحی بـه راه حل هـای كوتاه تـر، در ذهـن مـا شـكل می گيـرد.
نگـران بقيـه قسـمت ها هـم نباشـيد؛ اگـر مهـم باشـند در آزمون هـای بعـدی از آنها 
هـم تسـت می آيـد و به ايـن ترتيب می توانيـد آنها را نيـز مطالعه كنيـد؛ در واقع اگر 
بـه دليـل كمبـود وقـت نتوانسـتيد همه تسـت های يـك درس را به طـور كامل حل 
كنيـد، جـای نگرانـی نيسـت؛ چـون می توانيـد در آينده، بـه مناسـبت های گوناگون، 
بخشـی ديگـر از تسـت های باقی مانـده را حـل كـرده و كار قبلـی را كامل تـر كنيـد؛ 
بـه هميـن شـكل، هـم زمـان درس مـورد نظـر دوره می شـود و يادگيـری مـا هم به 

صـورت پلكانـی افزايـش می يابد.
در واقـع اگـر بـرای تعييـن نيـاز خـود در دروس اختصاصی، ايـن گونه عمـل نماييد 
كـه در هـر درس، بخشـی از آن درس را بخوانيـد كـه بيشـترين تعداد سـؤاالت غلط 
يـا »نـزده« در آزمـون مذكـور از آن بخـش يـا فصـل كتاب باشـد، حال اگر شـما در 
بـازه سـه روزه بعـدی، تسـت مجموعه ای ديگـری را از خـود آزمون بگيريـد، اين بار، 
نيـاز بـه مطالعـه بخش هـای ديگری از دروس را خواهيد داشـت، و بعـد از اينكه چند 
بـار بـه ايـن نحـو عمـل كرديـد، خواهيد ديـد كـه مهم ترين بخش هـای كتاب هـا را، 
كـه بيشـترين ضعـف را در آنهـا داشـته ايد، مـورد مطالعـه قـرار داده ايد. اگـر هنـوز 
هـم متقاعـد نشـده ايد كـه ايـن روش، بسـيار مفيـد اسـت، دسـت كـم دو دوره اين 
كار را انجـام دهيـد تـا در آزمـون سـوم )روز هفتم( متوجه شـويد كه چـه تحولی در 
يادگيـری شـما ايجاد شـده اسـت. داوطلبان عزيز! توجه داشـته باشـيد كـه نمی توان 
تعـداد آزمون هـا را بـرای همـه داوطلبـان يكسـان دانسـت، بلكـه بسـته بـه ميـزان 

آمادگـی داوطلبـان و مباحثـی كـه بعد از آزمـون بايد مرور و رفع اشـكال شـود، اين 
تعـداد متفاوت اسـت، و ممكن اسـت كـه داوطلبی در طی سـه هفته، بيسـت آزمون 

و داوطلـب ديگـر در هميـن مـدت، هفـت آزمون را بررسـی كند.
اگـر نمـره اوليـن دسـته از تسـت های دروسـی كـه قبـاًل مطالعـه كرده ايـم، كمتر از 
چهـل درصـد باشـد، تسـت زدن را متوقـف می كنيـم. در اين روش، ادامه حل تسـت 
بی فايـده اسـت و پيشـرفتی در كار نخواهـد بـود و بايـد دوبـاره برگرديـم و مطالـب 
خالصـه شـده را بـه صـورت دقيق تـر و كامل تـر از قبـل بخوانيـم. كسـانی كـه خوب 
درس نمی خواننـد و يكسـره بـه سـراغ تسـت ها می رونـد، عمـاًل وقـت بيشـتری را از 

می دهند. دسـت 
     در هنـگام تسـت زنی سـرعتی پيـش از كنكـور، سـعی كنيـد كـه برخـی از 
مهارت  هـای مربـوط بـه تسـت زنی را هـم حتمـاً فراگرفتـه يـا تمريـن كنيـد. ايـن 
مهارت هـا بـه شـما كمـك خواهـد كـرد تا در جلسـه آزمـون سراسـري، بـا آرامش و 
سـرعت بيشـتری تسـت زنی كنيـد. از جملـه ايـن مهارت هـا می تـوان بـه مـوارد زير 

كرد: اشـاره 

اولویت بندی دروس اختصاصی- 1
بيشـتر مشـاوران و افـرادی كه كنكور موفقی را پشـت سـر گذرانده انـد، معتقدند كه 
سـؤاالت دفترچـه را بايـد بترتيـب  پاسـخ داد. شـما نيز سـعی كنيد كه ايـن موضوع 
را در تمرين هـای تسـت زنی انجـام دهيـد تـا بعـداً بـه صـورت راحت تـر بتوانيـد بـه 
تسـت زنی در كنكـور مبـادرت نماييـد. بعـد از اينكـه تمـام سـؤاالت سـاده همـه 
درس هـا را جـواب داديـد و مطمئـن شـديد كـه ديگـر سـؤال سـاده ای بـرای جواب 
دادن وجـود نـدارد، مدت مشـخصی را بسـته بـه زمـان باقی مانده )مثاًل نيم سـاعت( 
بـرای درس هـای داراي ضريـب باالتـر )مثـاًل درس هـای ضريب چهار( كنـار بگذاريد 
و سـعی كنيـد كـه بـه سـؤاالت بيشـتری از آن درس هـا تا حـد امكان جـواب دهيد.

توجه به درس های با انحراف معيار منفی باال- 2
درس هايـی كـه خيلی هـا از آنهـا بيزارند و اصـاًل در كنكور به آنها اعتنايـی نمی كنند، 
 می تواننـد بـرای شـما الهـه شـانس باشـند؛ مثـاًل در گـروه آزمايشـي علـوم انسـانی، 
داوطلبـان از تسـت های رياضـی بيزارنـد. در گروه آزمايشـي علوم تجربـی، درس های 
رياضـی و فيزيـك كمتـر طرفـدار دارد. در گـروه آزمايشـي علـوم رياضـی و فني نيز، 
درس شـيمی كمتـر طرفـدار دارد. هنـگام تمرين تسـت زنی سـرعتی سـعی كنيد به 
ايـن درس هـا توجـه كنيـد و بـه هر چند تسـت كـه می توانيـد از ايـن دروس جواب 
دهيـد، پاسـخ دهيـد. پرداختن به ايـن موضوع باعث خواهد شـد تا وضعيت شـما در 
ميـان سـاير داوطلبـان بهتـر شـود؛ البته اگر ايـن درس ها را اصـاًل مطالعـه نكرده ايد، 
نگـران نباشـيد و تمركـز خـود را روی درس هـای ديگـر قـرار داده و وقت خـود را به 

آن دروس اختصـاص دهيد.

باشيد كه چهار عامل مؤثر برای افزایش سرعت  عمل در تست زنی،  به خاطر داشته 

و  تمرین  بودن،  سرحال  و  شادابی  مفاهيم،  كردن  معنی دار  و  مفهومی  مطالعه  

ركورد گيری در تست زنی و تمركز و آرامش است

در هنگام تست زنی سرعتی پيش از كنکور، سعی كنيد كه برخی از مهارت  های مربوط 

به تست زنی را هم حتمًا فراگرفته یا تمرین كنيد. این مهارت ها به شما كمک خواهد 

كرد تا در جلسه آزمون سراسري، با آرامش و سرعت بيشتری تست زنی كنيد
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الزم نيست كه همه مطالب یک تست را بدانيد- 3
 بـرای پاسـخ دادن بـه بعضـی از تسـت ها، نيـاز بـه دانسـتن همـه مطالب مـورد نظر 
طـراح نيسـت و فقـط بـا دانسـتن بخشـی از تسـت،  می توانيـد گزينه هـای نادرسـت 
را از درسـت جـدا كنيـد و خـود را بـه جـواب صحيـح برسـانيد؛ پـس، از همين االن 
سـعی كنيـد تـا ايـن مهـارت را در خـود پـرورش داده يا بـاال ببريـد؛ زيـرا می توانيد 
بـا دانسـتن بخشـی از تسـت و دقـت در نكته خواسـته شـده، جـواب را پيـدا كنيد.

پرهيز از استفاده از راه حل های طوالنی- 4
معمـوالً در درس هـاي فيزيـك و شـيمی و رياضـی، كـه سـؤاالت كنكـور بـه صورت 
 مسـأله  اسـت، جواب هـا نيـاز بـه راه حل هـای طوالنـی ندارنـد و عمدتـاً يـك يـا 
دو نكتـه خـاص مـورد نظـر طـراح  هسـتند؛ بنابرايـن، هنگام حـل اين تسـت ها، اگر 
ديديـد كـه به محاسـبات طوالنی و اسـتفاده از فرمول هـای زياد نياز اسـت، بالفاصله 
بايـد متوجـه شـويد كـه از نكتـه مـورد نظـر طـراح دور افتـاده يـا در جايـی اشـتباه 
كرده ايـد. در بسـياری از مـوارد نيـز شـكل كشـيدن يـا عـدد گـذاری در سـؤاالت 
رياضـی در رسـيدن بـه جـواب صحيح، كمـك زيادی می كنـد؛ پس اين نـكات را نيز 

بـه خاطرتـان بسـپريد و طبـق آن بـه تمرينـات تسـت زنی خـود ادامـه دهيد.
     نكتـه ديگـری كـه در اينجـا می تـوان عنـوان كـرد، ايـن اسـت كـه بسـياری 
از دوسـتان، وقتـی بـه سـؤال دشـواری برخـورد می كننـد، از اينكـه می تواننـد آن 
را بـه طـور كامـل حـل كننـد، خوشـحال می شـوند. آنهـا بعـد از فرمول نويسـی و 
جای گـذاری اعـداد، بـه انـدازه كافـی بـه محاسـبات و عمليـات اهميـت نمی دهند و 
وقتـی بـه جـواب نزديـك می شـوند، خوشـحال از رسـيدن به جـواب نهايـی، بعضی 
از محاسـبات سـاده را دسـت كـم می گيرنـد و بـا يـك لحظه غفلـت، در پيـدا كردن 
جـواب نهايـی اشـتباه می كننـد. يادتـان باشـد كـه در تسـت، پيـدا كـردن راه حـل 

كافـی نيسـت؛ بلكـه رسـيدن بـه جـواب آخـر اسـت كـه مهم اسـت.

موكول نکردن انتخاب جواب به بعد- 5
وقتـی روی يـك تسـت انرژی گذاشـتيد و برای يافتـن جواب آن فكر كرديـد و نهايتاً 
بـه دو گزينـه ترديـدی رسـيديد، بـا خـود نگوييـد كه بعـداً اگر بـه سـراغ آن بياييد 
شـايد راه بهتـری بـه ذهنتـان برسـد؛ بالفاصله جـواب را همـان موقع انتخـاب كرده 
و بـه احسـاس اوليـه خـود در مورد جواب عمل كنيد. رد شـدن از تسـت و بازگشـت 
دوبـاره بـه آن، مسـتلزم صـرف وقـت اضافـی و بررسـی دوبـاره تسـت اسـت؛ بـدون 

اينكـه اطالعـات اضافه تـری بـه شـما بدهد يا شـك شـما را برطرف سـازد.

تکنيکی تست بزنيد- 6
سـعی كنيـد كـه بـه تكنيك هـای شناسـايی گزينه هـای متضـاد و مشـابه و نيـز 
تكنيك هـای شناسـايی گزينه هـای انحرافی مسـلّط باشـيد؛ در عين حال، بايد سـعی 
كنيـد كـه به جـای صرف وقت بـرای عالمت زنـی بی هـدف گزينه ها فقط بـر مبنای 
احتمـال و حـدس، ابتـدا به صورت يورشـی و تهاجمی به شـكار گزينه های سـاده در 
كل سـؤاالت برويـد و ايـن شـكارهای پر ارزش و در عين حال سـاده و سـهل الوصول 
را بی جهـت از دسـت ندهيـد، و بعـد از اينكـه به سـؤاالت سـاده جواب داديـد، ديگر 
سـؤاالت را بـا عالمت هـای ضربـدر، به عـالوه و منفی عالمـت گذاری كـرده و در دور 
بعـدی، روی برخي از سـؤاالت، بيشـتر فكر كـرده و از بعضی از آنها بسـرعت بگذريد. 

انجـام ايـن كار باعـث می شـود تـا زمان شـما به آسـانی از بيـن نرود.

بعضـی اوقـات از شـما خواسـته  می شـود كه درسـتی يك جـواب را در چهـار فرمول 
داده شـده، بررسـي كنيـد. يكـی از تكنيك هـای تسـت زنی ايـن اسـت كـه بـه جای 
حـل كامـل محاسـبه جواب، جواب هـاي داده شـده را در فرمول قرار دهيـد و ببينيد 

كـه آيـا تسـاوی داده شـده برقرار  می شـود يـا خير.

امان از بی دقتی !- 7
يكـی از مشـكالت بسـيار شـايعی كـه داوطلبـان در تسـت زنی دچـار آن می شـوند 
بی دقتـی اسـت. بی دقتـی، يـك مشـكل مهارتی اسـت و بـا كمـی تمريـن می توانيد 
آن را برطـرف كنيـد. بهتـر اسـت كـه مـوارد مربـوط بـه بي دقتـی خـود را در دوره 
تسـت زنی تمرينـی يادداشـت كـرده و با تمرين، در رفـع آن تا زمان برگـزاري كنكور 
تـالش كنيـد. از جملـه شـايع ترين بی دقتی هـا می توان بـه تمركز نداشـتن، نخواندن 
تمـام گزينه هـا، اشـتباه كـردن در محاسـبات سـاده مانند ضـرب و تقسـيم، انتخاب 
گزينـه غلـط بـه جـای جـواب )مثـاًل زمانی كه پاسـخ سـؤال عدد 3 باشـد، بـه جای 
انتخـاب گزينـه 2 كـه جـواب 3 دارد، گزينـه 3 انتخـاب می شـود(، تطبيـق نـدادن 

شـماره پرسشـنامه بـا دفترچه سـؤاالت و ... اشـاره كرد.

هيچ وقت دیر نيست - ۸
اگـر فقـط يـك روز بـه آزمون سراسـري باقی مانـده، هرگـز نگوييد كـه مطالعه ديگر 
بی فايـده اسـت و شـما شانسـی برای قبولـی در اين آزمـون نداريـد؛ در حقيقت، بايد 
زمـان ارائـه شـده در كنكـور، بسـيار كمتـر از زمـان الزم بـرای پاسـخگويی بـه همه 
سـؤاالت باشـد و سـختی و مشـكل بودن برخی از سـؤاالت، بسـيار بيشـتر از حدی 
باشـد كـه بتـوان همه آنهـا را در مدت تعيين شـده جـواب داد. در ايـن حالت، ديگر 
اسـتفاده از واژه »بی فايـده« بـرای مطالعـه، بی معناسـت؛ زيـرا حتی يك نيـم نگاه به 
يـك صفحـه كتـاب،  می تواند در رسـاندن شـما بـه جواب يك تسـت، تعييـن كننده 

باشد.

اعتماد به نفستان را تقویت كنيد- 9
ميـزان اعتمـاد بـه نفـس می توانـد بـر درصـد پاسـخ دهی بـه تسـت های كنكـور نيز 
مؤثـر باشـد. افـرادی كـه از اعتمـاد به نفـس بااليـی برخوردارنـد، احتمال بيشـتری 
دارد تـا بـه تسـت هايی كه در جواب آنها دچار شـك هسـتند بيشـتر پاسـخ درسـت 
دهنـد؛ از طـرف ديگـر، افراد دارای اعتماد بـه نفس پايين، احتمال بيشـتری دارد كه 
در هنـگام مرور پاسـخ ها به درسـتِی آنها شـك كننـد و اين پاسـخ ها را عوض كنند؛ 
پـس سـعی كنيـد كه بـدون اسـترس و اضطـراب و بـا تكرار ايـن موضـوع كه تالش 
خـود را كـرده و می توانيـد از همـه آنچـه كـه قبـاًل مطالعـه كرده ايـد بهـره ببريد، به 
مطالعـه تسـت ها و جـواب دادن بـه آنهـا بپردازيـد. اين مهـارت را نيز بايـد از همين 
االن تمريـن كنيـد تـا اگـر در جلسـه آزمون سراسـري، مسـأله ای باعث اتـالف وقت 
شـما شـد يا هر مشـكل ديگـری پيش آمد، شـما بـدون اينكه دچار اسـترس شـويد 
بـه آزمـون خـود ادامه دهيد. بـرای اينكه اعتماد به نفسـتان را باال ببريـد، خودتان را 
تصور كنيد كه در جلسـه آزمون سراسـري هسـتيد و همه سـؤاالت برای شـما آسان 
اسـت، و يـا اينكه با سـؤاالت سـختی مواجـه شـده ايد و در حالی كه ديگـر داوطلبان 

نمی تواننـد بـه آنهـا پاسـخ بگويند، شـما براحتـی به آن سـؤاالت جـواب می دهيد.
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پيرو اطالعيه مورخ 97/2/9 بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت 
در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي سال 1397 مي رساند كه پذيرش براي دوره هاي مذكور، 
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كل ديپلم( است و ثبت نام براي اين دوره ها 
منحصراً به صورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ 97/3/6 )ديروز( آغاز شده است و 
در ساعت 24 روز شنبه مورخ 97/3/12 پايان مي پذيرد؛ لذا كليه داوطلبان متقاضي 
به شرح ذيل هستند، مي توانند در  اختصاصي  و  داراي شرايط عمومي  ثبت نام، كه 

پذيرش مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نمايند.

شرایط ثبت نام :
عالقه مندان به تحصيل در دوره هاي كارداني نظام جديد، بايد، ضمن اطالع از شرايط 
ثبت نام  ضوابط  به  مربوط  مقررات  عمومي،  وظيفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي 
اتباع غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر )مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام(، در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان داوطلب اين 
رايانه اي  كد  و  تحصيلي   رشته  با  متناسب  و  امتحاني  رشته  يك  در  منحصراً   دوره 
چهار رقمي ديپلم خود )طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي 

ادامه تحصيل شوند. 
دفترچـه راهنمـاي ثبت نـام از روز يكشـنبه مـورخ 1397/3/6 )ديـروز( در پايـگاه 

اطالع رسـاني سـازمان قـرار گرفتـه اسـت.

ثبت نام منحصرًا به روش ذیل امکان پذیر است:
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه   -1 
2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام  از پايگاه اطالع رساني سازمان. 3- آماده نمودن 
مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام. 4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام 
از  استفاده  با  كه  است  الزم  داوطلبان  مي گيرد،  انجام  اينترنتي  صورت  به  منحصراً 
كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب، كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه 
به پايگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ220/000 )دويست و بيست هزار( ريال 
به عنوان وجه ثبت نام شركت در پذيرش دوره هاي مذكور، نسبت به ثبت نام و انتخاب 

رشته در اين پذيرش اقدام نمايند. 
تذكر: چنانچه داوطلبي عالقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي مؤسسات 
بر پرداخت مبلغ  آموزش عالي غير دولتي ـ غيرانتفاعي است، الزم است كه عالوه 
نيز براي  ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 55/000 )پنجاه و پنج هزار( ريال ديگر 

دوره هاي مذكور اقدام نمايد.
اين  فرآيند  مختلف  مراحل  در  كه  است  گرديده  مقرر  اينكه  به  توجه  با  تبصره: 
پذيرش، خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به 
 استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 5/000 
اين  از  مي توانند  كوتاه،  پيام  خدمات  از  استفاده  هزينه  عنوان  به  ريال  هزار(  )پنج 

خدمات استفاده نمايند.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  كه  مي شود  توصيه  داوطلبان  به 
ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده  ثبت نام، 
سنجش  سازمان  اينترنتي  پايگاه  به  مراجعه  با  پيش نويس،  فرم  اساس  بر  سپس  و 
آموزش كشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. 
راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است 
و داوطلبان براي كسب اطالع بيشتر مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً 

داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام دقت نمايند. 
بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در پذيرش دوره مذكور، قبولي 

وي باطل شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

تذكرمهم:
1- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام، دانش آموز سال آخر بوده و موفق به 
الزامي نيست.  آنها  براي  اين مرحله، درج معدل  دريافت مدرك ديپلم نشده اند، در 
اين داوطلبان بايد از روز دو شنبه مورخ 97/5/8 لغايت روز جمعه مورخ 97/5/12 با 
مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات در سايت اين سازمان، نسبت به درج يا ويرايش 
معدل ديپلم اقدام نمايند. بديهي است كه عواقب ناشي از عدم درج معدل، به عهده 

شخص داوطلب خواهد بود.
دوره هاي  رشته هاي  كليه  براي  پذيرش  كه  مي رساند  داوطلبان  كليه  اطالع  به   -2
غيردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات  و  و حرفه اي  فني  دانشگاه  نظام جديد  كارداني 
غيرانتفاعي سال 1397 )42 رشته امتحاني( صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل 

كل ديپلم( انجام مي شود.

توصيه هاي  مهم :
الزم  دقت  خود  امتحاني  كدرشته  انتخاب  در  كه  مي شود  توصيه  داوطلبان  به   -1
به  اين خصوص  از دريافت كد پي گيري 16 رقمي، در  لذا پس  فرمايند؛  را مبذول 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح مورد فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- توصيه  مي شود كه داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پي گيري، يك 

نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد خود نگهداري نمايند.
از طريق  نشريه پيك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني   3- هرگونه  تغييري  
سازمان  سنجش (، پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طريق 

رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 
4- در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن:  4۲1۶3-0۲1 با روابط عمومي 
 سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نمايند يا از طريق سيستم پاسخگويي 

اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 شرایط وضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته در 

پذیرش دوره هاي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي 

و مؤسسات آموزش عالي غيردولتيـ  غيرانتفاعي سال 1397 
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