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یادداشت  هفته

برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397

نام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

جمعه 97/5/12ثبت نام پايان پذيرفتكارداني به كارشناسي ناپيوسته

پذيرش بر اساس سوابق تحصيليثبت نام مجدد: دوشنبه 8 تا جمعه 97/5/12فني و حرفه اي كارداني نظام جديد

11 ذی قعده ، خجسته زادروز 

بلندآفتاب  خراسان  

حرضت امام علی بن موسی 

الرضا)علیه السالم( بر متام 

دوستداران آن مهربان ترین 

محبوب ،  تهنیت باد 

از ماهيت متفاوت 
دانشگاه با مدرسه چه مي دانيم؟

با انتخاب رشته خوب

 به جبران 

كاستی ها  بپردازيد

     موفقیت ،  رفاه شغلی 

و حس رضايتمندی 

در گرو يک انتخاب رشتۀ 

صفحه  14صحیح است

صفحه  8

ادامه در صفحه  15

آموزش  سنجش  سازمان   رئيس 
كشــور، زمــان اعــالم نتايج 
نهايي  نتايج  سراسري،  آزمون 
علمي  المپياد  و  كارشناسي ارشد 

ـ دانشجويي كشور را اعالم كرد.
دکتر ابراهيم خدايي، در حاشيه بازديد 
ـ  علمي  المپياد  سومين  و  بيست  از 
دانشجويي کشور، در جمع خبرنگاران 
المپياد  سومين  و  بيست  در  گفت: 
در  که  کشور  دانشجويي  ـ  علمي 
روزهاي 28 و 29 تيرماه برگزار  شد، 

تعداد 1182 دانشجو شرکت کردند.
از  نفر  تعداد، 326  اين  از  افزود:  وي 
آزمون کارشناسي ارشد و 826 نفر از 
10 قطب دانشگاهي به مرحله نهايي 

المپياد راه يافتند.
آموزش  سنجش  سازمان  رئيس 
سه  شدن  اضافه  به  اشاره  با  کشور، 
بافت  مهندسي  روان شناسي،  رشته 

مهندسي  و  بنيادي  سلول هاي  و 
المپياد علمي  از  اين دوره  به  صنايع 
ـ دانشجويي کشور، خاطرنشان کرد: 
نتايج اين المپياد، اواسط شهريور ماه 
97 در سايت سازمان سنجش اعالم 

مي شود.
وي درباره گسترش رشته هاي المپياد 
اظهار داشت: سياست سازمان سنجش، 
گسترش رشته هاي المپيادهاي علمي 
اعالم  از  پس  موضوع  اين  که  است 
آمادگي انجمن هاي علمي، بررسي و 
در نهايت تصميم گيري مي شود؛ البته 
به دليل هزينه برگزاري اين المپياد، 
نهادهاي  و  دانشگاه ها  که  است  الزم 
ذي ربط، حمايت بيشتري از برگزاري 

المپياد داشته باشند.
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور، 
المپياد  برگزيدگان  تسهيالت  درباره 
علمي ـ دانشجويي کشور، يادآور شد: 

ورود بدون آزمون 15 نفر اول به دوره 
کارشناسي ارشد، يکي از اين تسهيالت 
در  اول  نفر  سه  اينکه  ديگر  و  است، 
نخبگان  ملي  بنياد  عضو  رشته،  هر 
بنياد  اين  تسهيالت  از  و  مي شوند 

استفاده خواهند کرد.
دکتر خدايي در مورد زمان اعالم نتايج 
نيز   97 سال  سراسري  آزمون  اوليه 
گفت: ما در انتظار تکميل ظرفيت هاي 
هستيم  دانشگاه ها  سوي  از  اعالمي 
از  زودتر  که  مي کنيم  پيش بيني  و 
و  اوليه  نتايج  ماه،  مرداد  دوازدهم 
کارنامه آزمون سراسري را اعالم کنيم.
پذيرش  ظرفيت هاي  درخصوص  وي 
افزود:  پزشکي  علوم  رشته هاي  در 
اين رشته ها  پذيرش در  ظرفيت هاي 
و  است  گذشته  سال  مشابه  تقريباً 
دندانپزشکي  پزشکي،  رشته  سه  در 
و داروسازي نيز ظرفيت همانند سال 

رئيس سازمان سنجش، در حاشيه بازدید از 
بيست و سومين المپياد علميـ  دانشجویي کشور خبر داد:

زمان اعالم نتايج اولیه آزمون سراسري 97

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 نام نويسي در سومین آزمون سنجش 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي 

)سامفا( 97
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اين  در  تحصيلي،  رشته  انتخاب  چگونگي  بحث  ادامه  در 
سخن  عالي«  »آموزش  و  »دانشگاه«  از  شما  با  شماره 

خواهيم گفت.
»دانشگاه« نسبت به »مدرسه« از ماهيت متفاوتي برخوردار 
است و کسي که مي خواهد در »دانشگاه« وارد شود، بايد 
زيرمجموعه  دو  اين  بين  ماهوي  تفاوت  اين  به  اشراف  با 
تا  نمايد  تحصيلي  رشته  انتخاب  به  اقدام  آموزشي،  نهاد 
عدم شناخت  از  ناشي  مي تواند  بعضاً  که  غلط،  انتخاب  با 
عواقب  دچار  باشد،  عالي«  »آموزش  و  »دانشگاه«  صحيح 
و سرخوردگي حاصل از انتخاب نادرست در آينده نزديك 

نشود.
ورود  از  خود  هدف  تعيين  به  بايد  داوطلب  گام،  اين  در 
که  است  الزم  همين  منظور،  به  بپردازد؛  »دانشگاه«  به 
دو  بين  موجود  تفاوت هاي  شناخت  بر  عالوه  داوطلب، 
به  مدرسه،  و  دانشگاه  يعني  آموزشي،  نهاد  زيرمجموعه 
بررسي اين تفاوت ها بپردازد تا از اين منظر، آشنايي قابل 

توجهي با اين دو نظام آموزشي  پيدا کند. 
ساختاري  تفاوت هاي  به  مي توان  کلي،  نگرش  يك  در 
موجود در دو نظام آموزشي دانشگاه و مدرسه که در ذيل 

مي آيد، اشاره کرد: 
است 	  دانش  و جو«ي  در »جست  فرد  »دانشگاه«  در 

در  ولي  مي شود،  آغاز  جو«  و  »جست  با  آموزش  و 
محور  و  مي زند  را  اول  حرف  »آموزش«  »مدرسه«، 

اصلي تمام فعاليت  هاست؛ 
براي 	  دانشجو  و  استاد  عمل  حوزه   ، »دانشگاه«  در 

است  »مدرسه«  از  گسترده تر  مراتب  به   ، »آموزش« 
مصوب  سرفصل هاي  چارچوب  در  تنها  »آموزش«  و 

درسي، خالصه نمي شود؛
انديشه هاي 	  و  آرا  تضارب  براي  مکاني  »دانشگاه«، 

و  آرا  اين  برخورد  از  و  است  متضاد  گاه  و  گوناگون 
انديشه هاست که »دانش« حاصل مي شود؛ اما مدرسه، 
تنها محلي براي آموزش معارف و دانش هاي بنياديني 
الزم  مهارت هاي  کسب  منظور  به  کس  هر  که  است 
براي ورود به اجتماع يا »آموزش عالي«، به فراگيري 

آن »آموزش«ها نيازمند است.
و ....

به  راجع  باال  در  که  کلي،  گزاره هاي  اين   به  عنايت  با 
آنها  از  »دانشگاه«  و  »مدرسه«  ميان  بنيادي  تفاوت هاي 
که  است  آن  ممکن  کار  بهترين  هم اکنون  کرديم،  ياد 
عالوه  مي شوند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  که  داوطلباني 
افراد  ساير  يا  آشنايان  دوستان،  بستگان،  به  مراجعه  بر 
عالي  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  از  يکي  از  دانش آموخته 
کشور و کسب اطالعات و تجربيات آنان راجع به »آموزش 
عالي« و »دانشگاه« ، در صورت امکان، از نزديك به يکي 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي که به آن دسترسي 
آن  در  مربوط  مسؤوالن  کمك  با  و  کرده  مراجعه  دارند 
و  آموزشي  کارکردهاي  از  اجمالي  شناخت  به  دانشگاه، 
با  تا  نمايند  معطوف  را  خود  همت  دانشگاه ها  پژوهشي 
کسب اين آشنايي، بتوانند هنگام ورود به مرحله مهمي از 
زندگي علمي شان، که با ورود به »دانشگاه« آغاز مي شود، 
ارتباط مطلوب تري با آن برقرار کرده و با اشراف و آمادگي 
بيشتري به استقبال دروس معّين در هر رشته بروند و ترم 

تحصيلي خود را آغاز نمايند.
در اين زمينه، استفاده از تجارب و مشورت هاي مشاوران 
سراسر  متوسطه  مدارس  در  خوشبختانه  که  آموزشي، 
دانش آموزان  راهنمايي  و  خدمت  به  مشغول  کشور 
هستند، و همچنين مطالعه عميق کتاب هايي که در اين 

که  است  اقدام هايي  فوري ترين  از  يافته اند،  تأليف  باره 
داوطلبان مي توانند در اين فرصت محدود به آن پرداخته و 

آگاهي هاي الزم در باب اين موضوع را کسب نمايند.
نکته مهم ديگر در اين گام، بررسي هدف داوطلبان از ورود 
به »دانشگاه« است. در مجموع، افراد هنگام ورود به مراکز 

آموزش عالي، به چند دسته تقسيم مي شوند:
عده اي از داوطلبان، هدف خود را از ورود به دانشگاه، پيدا 
فراغت  از  پس  و  نزديك  آينده  در  مطلوبي  شغل  کردن 
براي  رشته اي  جوي  و  جست  در  و  مي دانند  تحصيل  از 
انتخاب به منظور تحصيل در آن براي رسيدن به يك شغل 
بايد  افراد  اين  هستند.  اجتماعي  جايگاه  داراي  و  مناسب 
ضمن شناخت رشته هاي دانشگاهي و »دانشگاه« به بازار 
توجه  نيز  آنهاست  انتخاب هاي  جزو  که  رشته اي  هر  کار 
اسم  »پر  رشته هاي  از  برخي  کار  بازار  زيرا  نمايند؛  کافي 
شده  اشباع  که  مدت هاست   ، داوطلبان  زعم  به  رسم«  و 
است؛ از سوي ديگر، بايد توجه کرد که بعضي از رشته هاي 
آن  يا  چون  ندارند؛  مناسبي  شغلي  زمينه  نيز  تحصيلي 
يا ضرورت وجودي  نيستند  بايد، شناخته شده  چنان که 
اين حال چه  با  آنها در حال حاضر احساس نشده است؛ 
بايد کرد؟ مهم ترين توصيه ما به اين گونه داوطلبان، آن 
است که همراه با شناخت عاليق و استعدادها و توانايي هاي 
خود، به دانش آموختگان يا دانشجويان اين رشته ها مراجعه 
کرده و از آنها بخواهند که ويژگي هاي رشته يا رشته هاي 
بيان  آنها  براي  صادقانه  و  مشروح  طور  به  را  موردنظر 
نمايند. همچنين در اين زمينه مي توان به افراد شاغلي که 
اين گونه  با رشته هاي مورد نظر  داراي تحصيالت مرتبط 
داوطلبان هستند رجوع کرده و به کسب آگاهي هاي الزم 
در اين موارد پرداخت؛ ضمناً مطالعه کتاب هايي در زمينه 

رشته هاي مورد عالقه نيز در اين مورد کارساز است.
از داوطلبان مي خواهند که در رشته مورد  دسته ديگري 
نظر خود تا آخرين مقاطع تحصيلي موجود ادامه تحصيل 
بيشتري  شناخت  با  است  الزم  صورت،  اين  در  که  دهند 
نسبت به انتخاب رشته يا رشته هاي تحصيلي اقدام نمايند؛ 
عالي تر  مقاطع  در  دانشگاهي  رشته هاي  از  بسياري  چون 
)کارشناسي ارشد و دکتري( داراي زيرمجموعه ها، شاخه ها 
چنين  بنابراين،  هستند؛  متنوعي  و  متعدد  گرايش هاي  و 
داوطلباني بايد به رصد عاليق خود در اين زيرمجموعه ها 

نيز بپردازند.
دانشگاه،  به  ورود  از  هدفشان  داوطلبان،  از  ديگري  عده  
مقاصد  آن  به  صرفاً  مي خواهند  که  است  ديگري  مقاصد 
برسند؛ از جمله اهداف اين گونه افراد، گرفتن يك مدرك 
دانشگاهي است؛ بدون آنکه به رشته خاصي عالقه داشته 
هنگام  افراد  اين  باشد.  آنان  نظر  مّد  رشته اي  يا  باشند 
را  دانشگاه هايي  يا  مقاطع  يا  رشته ها  اکثراً  انتخاب رشته، 
برمي گزينند که احتمال قبولي خود را در آنها با توجه به 

رتبه اکتسابي شان باال مي بينند. 
توصيه ما به اين افراد آن است که هرگز براي عبور از يك 
مشکل  يك  آغوش  در  را  خود  گذرا،  دشواري  يا  مشکل 
ديگر، که مي تواند عدم عالقه به تحصيل در رشته قبولي يا 
اصوالً تحصيل در مقاطع آموزش عالي و ... باشد، نيندازند؛ 
با  مواجهه  هنگام  و  مرحله  اين  از  گذشت   از  پس  زيرا 
افسردگي،  مشکالت تحصيلي، دچار مسائل ديگري چون 
آن مي تواند  ثمره  که  ... مي شوند  و  انزوا طلبي  اضطراب، 
اخراج آموزشي، انصراف از تحصيل، نداشتن انگيزه شغلي 

و ... باشد.
موفق باشيد

از ماهيت متفاوت دانشگاه با مدرسه چه مي دانيم؟

حضرت امام رضا )ع( فرمودند: 
هر کس اندوه و مشکلي را از مؤمني برطرف 
نمايد، خداوند در روز قيامت، اندوه را از قلبش 

برطرف سازد. 

با پاداش دادن به نيکوکار، بدکار را بيازار. 

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
نماز، پيوند و موهبتي است از طرف خداوند 

مهربان براي بنده از راه رحمت و عنايت.
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از سوی صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم اعالم شد:

نحوه و زمان تسويه حساب 
وام های دانشجويی

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، در بخشنامه ای 
به دانشگاه ها، نحوه و زمان تسويه حساب وام های 

دانشجويی را اعالم كرد.
بدهکار  دانشجويان  رفاه،  صندوق  بخشنامه  به  توجه  با 
به صندوق رفاه شامل: دانشجويان ترم دهم کارشناسی، 
دانشجويان ترم ششم کارشناسي ارشد و دانشجويان ترم 
دهم دکتری، که هنوز در حال تحصيل بوده يا فارغ التحصيل 
شده اند، ولی هنوز براي دريافت دفترچه اقساط وام های 
خود اقدام ننموده اند، الزم است قبل از تاريخ 30 شهريور 
97 براي قسط بندی و واريز 10 درصد بدهی خود اقدام 

کنند تا دفترچه قسط با اقساط 60 ماه دريافت کنند.
چنانچه اين گروه از دانشجويان، بعد از تاريخ مذکور برای 
تسويه وام های خود اقدام کنند، مشمول بخشنامه اخير 
صندوق رفاه دانشجويان خواهند شد و در نتيجه، تاريخ 
پايان تحصيلشان در سايت صندوق رفاه به صورت اتوماتيك 
31 شهريور 97  ثبت شده و دفترچه اقساط سي و شش ماهه 
برای دانشجويان مشمول صادر خواهد شد که شروع اولين 

سر رسيد قسط آن اول مهر 97 خواهد بود.

در سال تحصيلی جدید:

شهريه دانشگاه های غیرانتفاعی
 1۰ تا 1۵ درصد افزايش می يابد

گفت:  غيرانتفاعی  دانشگاه های  اتحاديه  رئيس 
به  غيرانتفاعی،  دانشگاه های  و  مؤسسات  شهريه 
ميزان حداقل 1۰ درصد و حداكثر تا 15 درصد برای 

سال تحصيلی جديد افزايش پيدا می كند.
دکتر علی آهون منش، درباره افزايش شهريه دانشگاه های 
غيرانتفاعی برای سال تحصيلی جديد، گفت: وزارت علوم، 
تعيين شهريه را برعهده هيأت امناء اين مؤسسات قرار داده 

است.
وی ادامه داد: بر همين اساس، به دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشی غيرانتفاعی اجازه داده ايم که با مجوز هيأت امنا، 

بين 10 تا 15 درصد افزايش شهريه داشته باشند.
اينکه  بيان  با  غيرانتفاعی،  دانشگاه های  اتحاديه  رئيس 
شهريه ها حداکثر 15 درصد و حداقل 10 درصد می تواند 
ورودی  دانشجويان  برای  کرد:  خاطرنشان  يابد،  افزايش 
برای  ولی  است،  داشته  افزايش  شهريه  کل  جديد، 
دانشجويان سال های قبل، شهريه ثابت افزايش پيدا نکرده 
و فقط شهريه متغير نسبت به سال های قبل افزايش پيدا 

می کند.

مهلت ارسال آثار در جايزه ملی 
سلول های بنیادی تمديد شد

سلول های  ملی  جايزه  فراخوان  مهلت  تمديد  با 
بنيادی و پزشکی بازساختی، متقاضيان شركت در 
آن تا 15 مرداد ماه فرصت دارند آثار علمی خود را در 
حوزه های مرتبط به دبيرخانه اين جايزه ارسال كنند.

جايزه ملی سلول های بنيادی و پزشکی بازساختی، در چهار 
بخش »ايده برتر«، »مقاله برتر«، »پايان نامه برتر« و اختراع 

برتر برگزار می شود.
در بخش ايده برتر، متقاضی بايد در زمان ثبت نام، دانشجو 
زمان  در  متقاضی  نيز سن  برتر  مقاله  بخش  در  و  باشد 
ثبت نام بايد کمتر از 35 سال باشد. همچنين متقاضی بايد 
نويسنده اول يا مسؤول بوده و وابستگی سازمانی اول ذکر 

شده برای متقاضی ايران باشد.
يا 2018  زمانی 2017  بازه  در  مقاله  چاپ  تاريخ  ضمناً 
تعيين شده است و مقاله بايد در پايگاه ISI نمايه شده و 

حداقل ضريب تأثير آن 2 باشد.
در بخش پايان نامه نيز سن متقاضی در زمان ثبت نام بايد 
کمتر از 35 سال باشد. ضمناً تنها پايان نامه هايی که دارای 
خواهند  قرار  بررسی  مورد  هستند،  دفاع  جلسه  صورت 

گرفت.
ماه  مرداد   15 تاريخ  تا  دوره،  اين  به  آثار  ارسال  مهلت 
وب سايت: به  می توانند  ثبت نام  براي  متقاضيان  و   است 

 http://stemcellfestival.com مراجعه کنند.
که  برتر،  مقاله  بخش  متقاضيان  از  دسته  آن  همچنين 
برتر  مقاله  به عنوان  مقاله شان  انتخاب  بر  مبنی  مدارکی 
را  مدارك  اين  می توانند  دارند،  علمی  معتبر  مجامع  در 
الکترونيکی: پست  آدرس  به  مردادماه   31 تا   حداکثر 

 award@stemcell.isti.ir ارسال کنند.

بهره مندی دانشجويان پیام نور از 
وام شهريه با كارمزد دو درصد

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پيام نور گفت: 
طول  در  می توانند  پيام نور  دانشگاه  دانشجويان 
درصد  دو  كارمزد  با  شهريه  وام  از  خود  تحصيل 

استفاده كنند.
پيام نور،  دانشگاه  اظهار کرد: هدف  دکتر حسن علی زاده 
توسعه آموزش با استفاده از تکنولوژی و فناوری نوين است، 
و با توجه به اينکه دانشگاه پيام نور، يکی از نهادهای آموزشی 
نيمه حضوری است، بايد در توسعه آموزش الکترونيکی گام 

مهمی را بردارد.
پيام نور همچنين  دانشگاه  عمرانی  و  مالی  اداری،  معاون 
بانك های  با  شده  منعقد  تفاهم نامه  براساس  کرد:  اظهار 
عامل، دانشجويان دانشگاه پيام نور می توانند از مهر 97 در 
مقاطع مختلف تحصيلی، از وام شهريه با کارمزد دو درصد 
به صورت اقساطی به ميزان شهريه تمام دوران تحصيلی 

خود بهره مند شوند.

تمديد مهلت جشنواره ترويج علم در 
پايان نامه های دانشجويی

در  علم  ترويج  دومين جشنواره  در  مهلت شركت 
 1۳97 ماه  مرداد   2۰ تا  دانشجويی  نامه های  پايان 

تمديد شد.
گروه ترويج علم مرکز تحقيقات سياست علمی کشور، با 
همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی و غيردولتی، دومين 
جشنواره ترويج علم در پايان نامه های دانشجويی را برگزار 

می کند.
به  دانشجويی  پايان نامه  های  محوريت  با  جشنواره،  اين 
زبان ساده، با تمرکز بر چالش های پيِش روی کشور، آماده 

دريافت آثار دانشجويان است.

از جمله اهداف اين جشنواره، می توان به معرفی عمومی 
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و شکست منافقان مزدور،گرامی باد

فرهنگ کاستن از شکاف ميان مردم و علم ورزان، جلب 
پيِش  چالش های  به  دانشجويان  و  دانشگاهيان  توجه 
در  چالش ها  اين  بررسی  به  آنان  تشويق  و  کشور  روی 
پايان نامه های دانشجويی، تشويق دانشگاهيان به برقراری 
برای  زمينه ای  آوردن  فراهم  مردم،  با  مستقيم تر  ارتباط 
درباره  مردم  و  علم ورزان  ميان  هم انديشی  و  گفت وگو 
به  عمومی  توجه  جلب  و  کشور  روی  پيِش  چالش های 

آموزش غيررسمی و يادگيری مادام العمر اشاره کرد.
بررسی های  مرکز  حمايت  با  اخيراً  که  پژوهشی  در 
و  انجام شده، 100 مسأله  رياست  جمهوری  استراتژيك 
چالش پيِش روی ايران استخراج و به ترتيب اهميت مرتب 
شده است. برخی از چالش ها در اين فهرست به قرار زير 

است:
تأمين  بحران  اقتصادی،  ساختاری  اصالحات  ضرورت 
اعتماد عمومی، بحران  آب، بيکاری، سرمايه اجتماعی و 
ريزگردها و آلودگی هوا، فقر و نابرابری، بی تفاوتی اجتماعی، 
نظام قضايی،  اقتصادی داخلی و خارجی،  سرمايه گذاری 
اخالق عمومی، امنيت روانی و اجتماعی، حقوق اساسی و 
شهروندی، کارکردهای اجتماعی فضای مجازی،   تخريب 
تنوع زيستی، مسائل جنگل ها و گونه های زيستی جانوری، 
عدالت  علمی،  تقلب  و  فساد  روان،  سالمت  نرم،  امنيت 
آموزشی، حقوق زنان، آلودگی های آب، مديريت بازيافت و 
مسائل ناشی از انبوه زباله ها، تغيير الگوی بيماری و شيوع 

بيماری های مزمن  …
و  کارشناسی ارشد  مقاطع  از  يکی  در  دانش آموختگان 
دکتري می توانند با ارسال خالصه ای )300-150 کلمه( 

شامل: مقدمه، اهميت مسأله، هدف، روش، دستاوردها با 
تأکيد بر کاربرد به شرکت در اين جشنواره بپردازند؛ البته 
اين خالصه بايد برای مخاطب عام و کسانی که در رشته 
موردنظر تخصص ندارند، تدوين و در آن، به زبانی ساده و 
جذاب اهميت موضوع و يافته های پژوهش تشريح شده 

باشد.
پست  طريق  از  را  ترويجی  خالصه  بايد  عالقه مندان 
ارسال   thesis.festival@gmail.com الکترونيکی: 
کنند؛ البته، عالوه بر رعايت اصول علمی در نگارش خالصه 
ترويجی، تکميل مواردی مانند مشخصات کامل، نام رشته 
و مقطع و دانشگاه محل تحصيل، سال فراغت از تحصيل، 
ذکر عنوان پايان نامه، شماره تماس و تأييديه استاد راهنما 
داّل بر صحت دقت علمی مطالب عرضه شده در پايان نامه 

)يا صورت جلسه دفاع( الزامی است.
در نهايت، برگزيدگان برتر اين جشنواره، عالوه بر دريافت 
چکيده  مجموعه  در  چاپ  مانند  مشوق هايی  از  جوايز، 
رسانه ها،  در  انعکاس  )گواهينامه(،  تقدير  لوح  مقاالت، 
شرکت در شورای علمی دانشگاه های برتر تهران و تسهيل 

عضويت در انجمن های علمی مرتبط برخوردار می شوند.
عالقه مندان می توانند برای دريافت اطالعات بيشتر درباره 
داخلی   880361۴۴ شماره های:  با  جشنواره  محورهای 

206 تماس حاصل کنند.
الزم به يادآوري است که بر اساس اعالم دبيرخانه جشنواره، 

اين دبيرخانه از دريافت مقاله معذور است.

تقويم آموزشی گروه علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد ابالغ شد

طی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پزشکی  علوم  معاون 
استان  مراكز  واحدهای  رؤسای  به  بخشنامه ای 
و  واحدها  رؤسای  استان ها(،  امنای  هيأت  )دبيران 
مراكز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی، تقويم آموزشی 
سال تحصيلی 97-98 واحدهای مجری گروه علوم 

پزشکی را ابالغ كرد.
نفر  محسن  دکتر  امضاء  به  که  بخشنامه،   اين  اساس  بر 
رسيده است، زمان ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال اول سال 
تحصيلی 10 تا 21 شهريوماه 97 خواهد بود و  کالس ها 
پايان  دی ماه   20 در  و  مي شود  آغاز   97 شهريور   2۴
می پذيرد. ضمناً زمان برگزاری امتحان ها نيز 97/10/22 

لغايت 97/11/۴ اعالم شده است.
دوم  نيمسال  واحد  انتخاب  و  ثبت نام  زمان  همچنين 
سال تحصيلی 97/11/6  لغايت 97/11/11، زمان شروع 
کالس ها 97/11/13، زمان پايان کالس ها 98/3/30 و زمان 
برگزاری امتحان ها 98/۴/1 لغايت 98/۴/13 عنوان شده 

است.
طبق اين تقويم، زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستانی 
نيز  8 تا 13 تيرماه 98 خواهد بود و زمان شروع کالس ها 
98/۴/15، زمان پايان کالس ها 98/5/2۴ و زمان برگزاری 

امتحان ها 98/5/26 لغايت 98/5/31 خواهد بود.
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متقاضي  داوطلبان  از  دسته  آن  به  اطالع   بدين وسيله    97/3/6 مورخ  اطالعيه  پيرو 
شرکت در پذيرش دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397 که در زمان مقرر )از تاريخ 97/3/6 
لغايت 97/3/20( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند مي رساند که اطالعات ثبت نامي 
داوطلبان، از روز دوشنبه مورخ 97/5/8 لغايت روز جمعه مورخ 97/5/12 روي 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ 
لذا کليه متقاضيان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 

و در صورت  ثبت نامي  اطالعات  و کنترل  به مشاهده  نسبت  راهنما،  دفترچه  دقيق 
تمايل، نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام 
بازه زماني فوق )97/5/8  اتخاذ گرديده است که در  ترتيبي  نگرديده اند،  آزمون  در 

لغايت 97/5/12(، اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص:

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي داوطلبان 

متقاضي شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1397

 و همچنین ايجاد امکان ثبت نام براي آن دسته از

 داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

آزمون  در  براي شرکت  نام نويسي  دوره  سومين  که  مي رساند  اطالع  به  بدين وسيله 
سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(، از روز يکشنبه مورخ 97/5/1۴ 
آغاز مي شود و در روز يکشنبه مورخ 97/5/21 پايان مي پذيرد. الزم به تأکيد است که 
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 اينکه پرداخت هزينه نام نويسي در اين آزمون، به صورت اينترنتي انجام 
که  بانکي عضو شبکه شتاب  کارت هاي  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم  مي شود، 
پرداخت الکترونيکي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت 
مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ريال به عنوان وجه نام نويسي براي هر آزمون )عمومي 
سريال  )شماره  اعتباري  کارت  اطالعات  دريافت  به  نسبت  سپس  و  آکادميك(   يا 

12 رقمي( اقدام نمايند. 

چنانچه داوطلبي متقاضي نام نويسي در هر دو آزمون )عمومي و آکادميك(  باشد، الزم 
است که مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت کند 

و اطالعات کارت اعتباري را دريافت دارد.
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در دو روز و در دو سطح 
عمومي و آکادميك، شامل بخش هاي شنيداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري بوده 

است و مهارت داوطلبان در اين بخش ها سنجيده خواهد شد.
آزمون مذکور در صبح و بعد از ظهر روزهاي پنجشنبه مورخ 97/6/15 و جمعه مورخ 

97/6/16 برگزار خواهد شد.
ضمناً چهارمين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در  دي 

ماه97 برگزار مي گردد و اطالعات تکميلي آن متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تاريخ برگزاري و نحوه نام نويسي در سومین آزمون سنجش 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال 1397
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پيرو اطالعيه مورخ 97/۴/9، بدين   وسيله  نظر متقاضيان مجموعه رشته هاي تحصيلي 
گروه آزمايشي  هنر شامل: نقاشي، ارتباط تصويري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، 
طراحي لباس، طراحي صنعتي، کتابت و نگارگري ، ادبيات نمايشي، بازيگري، طراحي صحنه، 
نمايش عروسکي، آهنگسازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي 
دانشگاه هـا و مؤسسات  آموزش  عالـي در آزمون  سراسري  سال  1397 را که داراي آزمون 

عملي هستند، به  نکات زير معطوف  مي دارد: 
1- آزمون عملي، منحصراً از داوطلبان گروه آزمايشي هنر که  در جلسه آزمون )بعد از ظهر 
پنجشنبه مورخ 97/۴/7( حاضر بوده و بعد از آزمون سراسري )از تاريخ 97/۴/9 لغايت 
97/۴/15( عالقه مندي خود را با پرداخت هزينه آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي 

در تاريخ مذکور در پايگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم نموده اند، به عمل خواهد آمد. 
2- داوطلباني که متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي فوق الذکر شده اند، 
در صورت تمايل، الزم است که پس از اعالم نتايج اوليه، با توجه به دوره هايي که بر اساس 
کارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته گرديده اند، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين 
سازمان در زمان مقرر، نسبت به انتخاب کدرشته محل هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب 

رشته اين آزمون از اولويت 1 تا 150 و در هر اولويتي که عالقه دارند اقدام نمايند.
3- متقاضياني که نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده اند، بايد در زمان 
اعالم شده، کارت آزمون عملي يا طراحي خود را پرينت نموده و طبق آدرس مندرج در 
کارت ورود به جلسه آزمون عملي، برابر زمان و مکان مندرج در پرينت کارت عملي خود 

اقدام نمايند. 
تبصره: آن دسته از داوطلباني که با توجه به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي، 
 متقاضي دو مجموعه از رشته هاي تحصيلي مربوط شده اند، بايد به منظور شرکت در 

هر يك از مجموعه هاي ذي ربط، نسبت به پرينت کارت براي هر مجموعه اقدام نمايند. 
۴- آزمون هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته، قابل تمديد، تکرار يا برگزاري 

آن به صورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي نيست.
5- حضور داوطلب در حوزه، نيم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامي است.

6- داوطلباني که متقاضي رشته هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در 
موعد مقرر اقدام نموده و به هر دليل موفق به دريافت کارت ورود به جلسه آزمون عملي يا 

طراحي از پايگاه اطالع رساني اين سازمان نشده اند، بايد با به همراه داشتن رسيد پرداخت 
هزينه، دو قطعه عکس و کارت شناسايي معتبر، در روزهاي دريافت کارت شرکت  در  
آزمون، به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري 
آزمون )به آدرس اعالم شده در توضيحات بند الف( و بر اساس برنامه زماني  اعالم شده، 

مراجعه نمايند. 
 الف( رشته هاي  تحصیلي نقاشي ، ارتباط تصويري ، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي 

پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي
        کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضي، از تاريخ 97/5/9 تا 97/5/1۰ از طريق 
سايت اين سازمان قابل پرينت است. اين داوطلبان الزم  است  در آزمون  عملي رشته هاي 
)نقاشي، ارتباط تصويري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس( که 
شروع فرآيند آزمون، رأس  ساعت  8:00 صبح  روز پنج شنبه مورخ 97/5/11 است و رشته 
طراحي صنعتي که فرآيند آزمون، رأس ساعت1۴:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 

97/5/11 آغاز مي گردد، شرکت نمايند. 
از  يك  هر  در  خود  کارت  دريافت  از  پس  که  داوطلبي   صورتي  در  مهم:  تذكر 
رشته هاي  تحصيلي نقاشي ، ارتباط تصويري ، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، 
طراحي لباس و طراحي صنعتي مغايرتي مشاهده نمايد، مي تواند در روزهاي سه شنبه 
ظهر از  بعد  و  ظهر   12:00 الي   8:00 ساعت  از   97/5/10 و   9 مورخ  چهارشنبه    و 
از ساعت 1۴:00  الي 18:00 به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در شهرستان 
محل برگزاري آزمون به شرح جدول ذيل مراجعه نمايد. داوطلبان توجه داشته باشند، 
در صورتي که متقاضي آزمون رشته هاي جلسه صبح شامل: )نقاشي ، ارتباط تصويري ، 
کارداني هنرهاي تجسمي ، طراحي پارچه و  لباس( هستند، منحصراً يك کارت شرکت 
در آزمون براي آنها پيش بيني شده  است و داوطلبان بايد براي شرکت در آزمون، حداقل 
نيم ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحاني خود در محل برگزاري آن آزمون که 
آدرس آن روي کارت شرکت در آزمون آنها درج شده است، حضور داشته باشند. به 
همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، شناسنامه يا کارت ملي، وسايل مورد نياز 
آزمون از قبيل: تخته شاسي به ابعاد A3 مدادهاي   )رنگي- سياه - طراحي و اتود( پر رنگ   
و نرم ـ پاك کن  و تراش ـ خط کش ، گونياي  کوچك ، پرگار و گيره هاي  کاغذي الزامي 

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  كشور در خصوص :

 تعیین زمان و مکان برگزاري آزمون عملي و 
طراحي رشته هاي تحصیلي نقاشي، ارتباط تصويري، 

كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، 
طراحي صنعتي، كتابت و نگارگري، ادبیات نمايشي، 

بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسکي، آهنگسازي، 
موسیقي ايراني، موسیقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي 

درآزمون سراسري سال 1397



7 1 مرداد ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  16            

است. داوطلبان رشته هاي  تحصيلي نقاشي ، ارتباط تصويري ، کارداني هنرهاي تجسمي، 
طراحي پارچه، طراحي لباس )نوبت صبح( دقت کنند که به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي 

اوليه آنها نيز توجه مي شود؛ پس بهتر است آنها را پاك نکنند.
شهرستان محل برگزاري و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضي 
رشته هاي  تحصيلي )نقاشي ، ارتباط  تصويري ، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، 
طراحي لباس( طراحي صنعتي و کتابت و نگارگري با توجه به استان محل اقامت آنها به 

شرح جدول ذيل است:
جدول آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون عملي و طراحي رشته هاي  
پارچه،  طراحي  تجسمي،  هنرهاي  كارداني  تصويري ،  ارتباط  نقاشي ،  تحصیلي 

طراحي لباس ، طراحي صنعتي و كتابت و نگارگري با توجه به استان محل اقامت

شهرستان  
برگزاري 
آزمون

استان محل اقامت 
آدرس محل رفع نقص كارت آزموندانشگاه محل رفع نقصداوطلبان

تهران
سمنان-  البرز-  تهران- 
و خارج  قم  مرکزي همدان- 

ازکشور
نبش دانشگاه سوره خوش-  و  آذربايجان  آزادي-بين خيابان  خيابان  تهران- 

کوچه کامياران.

تبريز
آذربايجان  شرقي- آذربايجان 

 غربي- اردبيل - کردستان
مدني  شهيد  دانشگاه 

تبريز- ميدان  جهاد )نصف راه( خيابان ورزش.آذربايجان

اصفهان
و  چهارمحال  اصفهان- 

دانشگاه اصفهانبختياري- يزد
دِر  دانشگاه-  بلوار  شيراز(-  )دروازه  آزادي  ميدان   - اصفهان 
شمالي دانشگاه اصفهان- ساختمان آموزش دانشگاه - دفتر ستاد 

آزمون هاي دانشگاه اصفهان.

شیراز
و  کهگيلويه  فارس-  بوشهر- 

بويراحمد
رفاهي  فرهنگي  مجتمع 

دانشگاه شيراز
شیراز- خيابان ساحلي غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه 

شيراز.

اهواز
لرستان- خوزستان-   	 ايالم 

کرمانشاه
عالي جهاد  مجتمع آموزش 

دانشگاهي خوزستان
اهواز- جاده گلستان- انتهاي بلوارپرديس- مجتمع   آموزش عالي 

 جهاد دانشگاهي  خوزستان.

مشهد
شمالي- )رضوي-  خراسان 

بلوار وکيل آباد روبروي پارك ملت درِ شمالي دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهدجنوبي( مشهد- 
-مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد.

كرمان
بلوچستان-  سيستان   و 

کرمان-هرمزگان

حرفه اي  و  فني  آموزشکده 
چمران  شهيد  يك  شماره 

کرمان
كرمان- خيابان شهيد مصطفي خميني- ابتداي اتوبان هفت باغ.

رشت – پرديس دانشگاه گيالن واقع در بلوار حافظ- خيابان  ملت دانشگاه گيالنگيالن- زنجان- قزوينرشت
-روبروي پارك شهر.

بابلسر- خيابان پاسداران- سازمان مرکزي دانشگاه مازندران.دانشگاه مازندران-بابلسرمازندران- گلستانبابلسر

ب( رشته تحصیلي كتابت و نگارگري:   تاريخ آزمون صبح روز جمعه 97/۵/12
کارت ورود به جلسه آزمون عملي و تخصصي رشته كتابت و نگارگري در روزهاي 
چهارشنبه مورخ 97/5/10 و پنجشنبه مورخ 97/5/11 از طريق پايگاه اطالع رساني اين 
سازمان قابل دريافت خواهد بود. آن دسته از داوطلباني که موفق به پرينت کارت خود 
نشده اند يا مغايرتي در کارت خود مشاهده مي نمايند، مي توانند در روزهاي چهارشنبه  و 
پنجشنبه مورخ 10 و 97/5/11 از ساعت 8:00 الي 12:00 ظهر و بعد از ظهر از ساعت 

 1۴:00  الي 18:00 به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در حوزه هاي رفع نقص 
)به شرح جدول مندرج در بند الف فوق( با توجه به استان محل اقامت مراجعه نمايند. 
فرآيند آزمون عملي رشته کتابت و نگارگري از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 97/5/12 
در همان حوزه هاي مندرج در جدول فوق آغاز خواهد شد و داوطلبان الزم است که 
نيم ساعت قبل از شروع فرآيند آزمون، در حوزه امتحاني مربوط حاضر باشند. به همراه 
داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل شناسنامه يا کارت ملي الزامي است. عدم 
حضور در آزمون عملي، به منزله انصراف تلقي خواهد شد. ضمناً امکان تکرار يا برگزاري 
مجدد آزمون بعد از تاريخ تعيين شده به هيچ عنوان ميسر نيست. آدرس محل برگزاري 

روي پرينت کارت شرکت در آزمون درج گرديده است.
داوطلبان رشته   کتابت و نگارگري، الزم  است  که خودکار، مداد و پاك کن نرم، تخته 
شاسي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B4، B2 و B6 را در جلسه آزمون همراه داشته 
باشند و از الصاق کردن هرگونه کاغذ، کاغذ پوستي و غيره به کار عملي خودداري نمايند. 
ضمناً با عنايت به اينکه به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اوليه آنها توجه مي شود، الزم 
است که داوطلبان آنها را پاك نکنند. هيچ يك از داوطلبان، اجازه آوردن وسايل اضافی، 
اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه، پيجر، نت بوك و هرگونه وسيله الکترونيکی مجهز به 
دوربين فيلم برداری يا عکس برداری و ... )بجز موارد خواسته شده فوق( را ندارند. استفاده 
از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ )بجز آنهايی که در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد 
شد( تصاوير متفرقه در جلسه آزمون، و همچنين در حين انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی 
روی کار ديگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمك به ديگران مجاز نبوده و در صورت انجام 
آن، به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. ضمناً هرگونه کوالژ کردن، چسباندن و نصب 

کردن مصالح متفرقه روی پروژه عملی يا تشريحی ممنوع است.

ج( رشته هاي تحصیلي ادبیات نمايشي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش عروسکي، 
آهنگسازي، موسیقي ايراني، موسیقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي:

 متقاضيان رشته هاي تحصيلي مذکور، الزم است که به منظور اطالع از برنامه زماني و 
محل برگزاري آزمون  عملي رشته مورد عالقه خود، به اطالعيه اي که در اين خصوص 
نشاني: به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  در  )امروز(   97/5/1 مورخ  دوشنبه  روز   در 

 www.sanjesh.org درج مي گردد، مراجعه نمايند. 
بازيگري،  نمايشي،  ادبيات  آزمون عملي رشته هاي تحصيلي  است که  توضيح  به  الزم 
جهاني،  موسيقي  ايراني،  موسيقي  آهنگسازي،  عروسکي،  نمايش  طراحي صحنه، 

مجسمه سازي و عکاسي، منحصرًا در شهر تهران برگزار خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانے اين سازمان 
در شبكه های اجتامعے با استفاده از پيام رسان های داخلے

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعکاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي کانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در 
کانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، 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
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اين روزها، داوطلبانی که کنکور داده اند منتظر اعالم نتيجه اوليه اين آزمون هستند و 
بيشتر آنان برای ديدن رتبه و نتيجه تالش خود لحظه شماری می کنند و منتظرند تا 
ببينند که چقدر حدس آنها در مورد کنکوری که داده اند و نتيجه ای که خواهند گرفت 
با واقعيت مطابقت می کند. در اين ميان، داوطلبانی نيز هستند که آزمون سراسري را به 
خوبی نگذرانده و رغبت چندانی برای اعالم نتايج و ديدن رتبه خود ندارند. ممکن است 
اين تصور که کنکور و رتبه بد آنها در اين آزمون اجازه نخواهد داد تا در رشته و دانشگاه 
خوبی قبول شوند، باعث دلسردی و حتی نااميدی اين دسته از داوطلبان شده باشد. در 
بين اين داوطلبان، کسانی نيز هستند که مجبورند، در صورت قبول نشدن در دانشگاه، به 
خدمت مقدس سربازی بروند و مي ترسند که بعد از اتمام دوران خدمت وظيفه عمومی، 
ديگر حوصله درس خواندن و شرکت در آزمون سراسري و دانشگاه رفتن را نداشته باشند؛ 
پس قبولي  در دانشگاه، برايشان واجب است. گروهی که از کنکور خود راضی نيستند و 
فکر می کنند نتيجه خوبی از آزمون سال جاري کسب نخواهند کرد، معموالً به دو دسته 

تقسيم می شوند:
افرادی که داوطلبان زرنگ يا متوسط به باال بوده و از ابتدای مطالعه براي قبولي در کنکور، 
رشته يا شهرهای خاصی را مّد  نظر داشته اند. اين گروه از داوطلبان، با وجود تالش و 
کوششی که کرده اند، به داليل متفاوتی، آزمون سراسري را به خوبی سپری نکرده و در 

حال حاضر تصميم دارند تا بار ديگر در کنکور شرکت کنند. 
به دليل اينکه اين عزيزان در شرايط تحصيلی خوبی به سر می برند و هدف خاصی از 
شرکت در آزمون سراسري دارند، در صورت وجود وقت و شرايط ديگر، می توانند يك بار 
ديگر در اين آزمون شرکت کنند. طبيعی است که تجربه های گرانبها و آمادگی که از قبل 
دارند، می تواند به طور مؤثری بر کنکور آينده آنها تأثير مثبت بگذارد؛ به عالوه اينکه يك 
سال پشت کنکور ماندن برای يك هدف عالی و مورد دلخواه هم، چندان همراه با زحمت 
و سختی نيست. با اين همه، باز هم از نتيجه کنکور نااميد نشويد و منتظر اعالم نتايج 
اوليه بمانيد. همان گونه که بارها اشاره کرده ايم، رتبه هر داوطلب با توجه به نتيجه کار همه 
داوطلبان سنجيده می شود و ممکن است که بيشتر داوطلبان نيز درس يا درس هايی را که 
شما خوب امتحان نداده ايد، خراب کرده يا در آن دروس به صورت عالی تست نزده باشند. 
يکی از کارهايی که شما عزيزان تا اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري می توانيد انجام دهيد 
اين است که در کنار استراحت و برنامه ريزی برای کنکور سال آينده، درباره انتخاب رشته هم 

تحقيق کنيد؛ درباره رشته های جديد که آينده شغلی و بازار 
خوبی خواهند داشت؛ درباره دانشگاه هايی که در رشته های 
مورد عالقه شما دانشجو مي پذيرند يا ممکن است که اين 
رشته ها را اضافه کنند، و درباره اينکه: آيا رشته های مشابه 
رشته شما وجود دارد؟ اين رشته ها کدام ها هستند؟ بازار  کار 
و آينده آنها چگونه است؟ آيا می توانيد رشته های نزديك به 
رشته دلخواه خود را که با رتبه شما مطابقت  مي کند، انتخاب 
نماييد يا اينکه فقط به ادامه تحصيل در رشته مورد عالقه 

خود مايل بوده و حاضر هستيد تا يك سال ديگر صبر کرده و دوباره کنکور دهيد؟ پاسخ 
به هر يك از اين سؤال ها می تواند موضع روشنی را پيِش روی شما قرار دهد و شرايط شما 
را بهتر نمايان کرده و شما را بهتر در راه رسيدن به هدف، پشت کنکور ماندن يا انتخاب 
رشته راهنمايی کند؛ پس درنگ نکنيد و به جای ناراحتی، نيم نگاهی هم مسائلی که ما به 
شما پيشنهاد داده ايم، داشته باشيد. با چند نفر، مانند اعضاي خانواده يا معلمانتان، مشورت 
کنيد و بهترين تصميم را در اين زمينه بگيريد. يادتان باشد هر تصميمی که گرفتيد، در 

راستای موفقيت و کاميابی شماست؛ پس شك نکيد و اميدوارانه قدم در راه بگذاريد.
ممکن است که يك کنکور و نتيجه بد آن، باعث شود تا داوطلبی که چنين شرايطی دارد 
کار را تمام شده بداند يا به طور کلی از ادامه تحصيل در دانشگاه قطع اميد کرده يا اينکه 
خود را برای درس خواندن و مطالعه تا آزمون سراسري سال آينده آماده نمايد. اين نگراني 
برای اين دسته از داوطلبان وجود دارد و آن اين است که با توجه به رتبه بدي که آورده اند، 
ممکن است امکان انتخاب رشته دلخواه خود را نداشته و در يك رشته دانشگاهي، بدون  
آنکه داوطلب به آن رشته عالقه مند باشد، قبول شوند يا در يك رشته، بدون آينده شغلی 

و نياز جامعه، فارغ التحصيالن گردند.
همين مسائل باعث می شود تا عده ای از اين داوطلبان، چنان نااميد و سرخورده شوند که 
پس از اعالم نتايج اوليه، حتی به سراغ رتبه خود نرفته يا به کلی از انتخاب رشته صرف 
نظر کنند. شما داوطلب عزيزی که در اين شرايط هستيد بايد بدانيد که همه ما مي توانيم 
با آنکه رتبه بدي آورده ايم انتخاب رشته خوبي داشته باشيم و قبولي ما با آن رتبه، موجب 
تعجب ديگران شود. بله، تعجب نکنيد؛ راهکارهايی وجود دارد که يك پايان بد کنکوری 
شما به يك شروع خوب دانشگاهی ختم شود؛ پس برای اينکه شما هم جزو آن دسته از 
داوطلبانی باشيد که در سال تحصيلی جاري وارد دانشگاه شده و فصل جديدی از زندگی 

خود را آغاز کنيد به نکات زير توجه کنيد:
الف- با خودتان كنار بیايید

يکی از مهم ترين مسائلی که برای اين گروه از داوطلبان پيش می آيد، اين است که تا 
هنگام اعالم نتايج اوليه و حتی پس از آن، همچنين سردرگم هستند. اين بالتکليفی باعث 
می شود تا آنها انرژی و توان کافی برای تصميم گيری درست نداشته باشند. قبل از هر 
چيز با نتيجه نه چندان مطلوب خود کنار بياييد و به اين موضوع توجه داشته باشيد که 
نمی توان زمان را به عقب برد، اما می توان در لحظه، تصميم هايی گرفت که بهترين ها را رقم 
بزنند؛ پس خودتان را ببخشيد و گام بعدی را محکم تر برداريد.

ب- وقت بگذاريد و تحقیق كنید
برای اينکه از اينجای کار به بعد بهتر عمل کنيد، الزم است 
بارها و ساعت های متمادی فکر کرده و تا جايی  بارها و  که 
قسمت  مهم ترين  بخش،  اين  کنيد.  تحقيق  می توانيد  که 
تصميم گيری شماست. آن قدر فکر کنيد تا در آينده هر اتفاقی 
که بيفتد به خودتان بدهکار نباشيد. از خود بپرسيد: از آينده چه 
می خواهيد و چگونه و از چه راه هايی می توانيد به اهداف خود 

با انتخاب رشته خوب
به جربان كاستے ها بپردازيد
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برسيد؟ آيا اهداف شما حتماً با ادامه تحصيل در يکي از 
رشته هاي دانشگاهی محقق می شود؟ بله به اين نکته توجه داشته باشيد 
که همه راه ها نبايد به دانشگاه ختم شود و شما می توانيد حتی از رفتن به دانشگاه صرف 
نظر کنيد؛ به شرطی که در اين زمينه خيلی فکر کرده و تحقيق کرده باشيد. برای تحقيق 
و تصميم گيری درباره اين موضوع هم به سراغ افراد مختلف موفق و با تجربه برويد و از 
تجربيات گرانبهای آنها استفاده کنيد. يادتان باشد که بحث بر سر آينده شماست؛ پس تا 

می توانيد، تحقيق کنيد تا به يك نتيجه خوب و مطلوب در اين زمينه برسيد.

پ- به مسائل مربوط به انتخاب رشته داوطلبان دقت كنید
بعد از اينکه به اين نتيجه رسيديد که حتماً می خواهيد وارد دانشگاه شده و ادامه تحصيل 
دهيد، به مسائل مربوط به رشته های گروه آزمايشي خود و دانشگاه هايی که در اين رشته ها 
دانشجو مي پذيرند، توجه کنيد. بايد بدانيد که در هر گروه آزمايشي، بعضی از رشته ها، 
از لحاظ داوطلبان، مطلوب و مورد انتخاب بسياری از رتبه های خوب هستند و برخی از 
دانشگاه ها، نيز به دليل رتبه علمی و امکاناتی که دارند، مورد انتخاب بسياری از داوطلبان 
قرار می گيرند؛ پس با وجود تمايل و عالقه مندی به اين رشته ها و دانشگاه ها بايد از انتخاب 
آنها صرف نظر کنيد. البته می توانيد در فرم انتخاب رشته ای که سازمان سنجش در اختيار 
شما می گذارد، ده انتخاب اول خود را به رشته های خوب و دانشگاه های برتر اختصاص 

دهيد؛ يعنی انتخاب خوشبينانه داشته باشيد.
انتخاب يازدهم به بعد شما بايد شامل رشته هايی باشد که، با توجه به رتبه و وضعيتتان در 
گروه آزمايشي خود، می توانيد به قبولی در اين رشته ها اميدوار باشيد؛ پس بايد به گونه اي 
واقعی و عقاليی انتخاب رشته کنيد. ضمناً به اين نکته توجه کنيد که در حال حاضر در 
بعضی از رشته ها و دانشگاه ها، تعداد داوطلبان به حد نصاب نمی رسد؛ يعنی شما نبايد 
نگران پذيرفته نشدن باشيد؛ با اين همه، نکته مهم اين است که شما بتوانيد از شرايط 

نامطلوب خود، يك وضعيت مطلوب و خوب بسازيد. 

ت- دانشگاه محورها توجه كنند
برخی از داوطلبان دوست دارند که در هر شرايطی در دانشگاهی خاص ادامه تحصيل 
نبايد به موضوع دانشگاه  دهند. گرچه داوطلبانی که رتبه های خوبی کسب نکرده اند، 
بنا به داليل خاصی مانند  اگر  اين همه،  با  اما  انتخاب رشته توجه کنند،  محوری در 
تحصيل در دانشگاه محل سکونت خود يا ... به دنبال قبولی در دانشگاهی خاص هستيد، 
بايد به مسائلی از اين دست نيز توجه کنيد. هم اکنون، با توجه به آيين نامه هاي بومي 
گزيني و شرايط و محدوديت هاي خوابگاهي بسياري از دانشگاه ها، داوطلبان در انتخاب 
رشته ترجيح مي دهند که در دانشگاه هاي معتبر در شهر محل سکونتشان ادامه تحصيل 
دهند. از طرف ديگر، پراکندگي واحد هاي دانشگاهي نسبت به جمعيت شهرها و استان ها 
يکسان نيست؛ به طوري که تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در بعضي از استان ها، با 
توجه به جمعيت ساکنان آن استان ها و تقاضاي داوطلبان، باالتر از استان هاي ديگر است، 
و بر عکس در بعضي از استان ها، تقاضاي داوطلبان بيشتر از تعداد دانشگاه هاست؛ پس 
در مورد اين موضوعات به خوبی تحقيق کنيد و ببينيد که در سال های قبل، وضعيت 
دانشگاه های مورد نظر شما يا رشته هايی بومی آنها چگونه بوده است و در کدام رشته ها در 
آن دانشگاه ها، دانشجويان به حد نصاب نرسيده اند و از آن ميان، کدام رشته ها مورد نظر 

شما هستند و بازار کاری مناسب تری دارند.
درباره رشته ها و دانشگاه های ساير استان ها هم در همين رابطه تحقيق کنيد و ببينيد که 
در کدام يك از مراکز آموزش عالی و در کدام يك از رشته های اين مراکز، صندلی ها خالی 

مانده است. در مورد رشته های جديدي که دانشگاه ها هر سال به رشته های 
به  اطالعاتی  نيز  می کنند  اضافه  خود 

دست آوريد. گاهی اين رشته ها به خوبی می توانند شما را در رسيدن 
به هدفتان کمك کنند؛ زيرا شانس قبولي شما در يك رشته تحصيلي، به تعداد 

داوطلبان متقاضي آن رشته بستگی دارد که در رتبه هاي باالتري نسبت به شما قرار گرفته 
و آن رشته را انتخاب مي کنند؛ مثالً اگر داوطلبان از وجود رشته دانشگاه هاي جديد در 
دانشگاه ها بي خبر باشند، آن رشته و دانشگاه ها از رتبه هاي پايين تري دانشجو پذيرش 

خواهند کرد.

ث- تحصیل در رشته مورد نظر با كمی تغییر
اگر به رشته ای خاص عالقه داريد و فکر می کنيد که نمی توانيد، با توجه به رتبه ای که به 
دست آورده ايد، آن رشته را انتخاب کنيد، بايد بدانيد که اگر کمی خوش شانس باشيد و 
قدري هم درست و سنجيده انتخاب رشته کنيد حتماً می توانيد به هدف خود نايل شويد. 
يکی از کارهايی که در اين زمينه می توانيد انجام دهيد اين است که در دفترچه انتخاب 
رشته، دنبال کاردانی های رشته مورد نظرتان باشيد؛ مثاًل رشته هايی مثل برق، مکانيك و 
نظاير آن در گروه آزمايشي علوم رياضی و فني از جمله اين رشته ها هستند. اين رشته ها 
از طرفی، رشته های خيلی خوب اين گروه محسوب می شوند که برای قبولی در دوره 
کارشناسی آنها بايد رتبه خوبی داشت، و از طرف ديگر، بسياری از دانشگاه ها نيز در مقطع 
کاردانی آن رشته ها دانشجو می پذيرند. شما می توانيد در دوره های کاردانی اين رشته ها 
قبول شده و پس از فراغت از تحصيل، مجدداً در کنکور کاردانی به کارشناسی شرکت کنيد 
و پس از پذيرفته شدن، در آن رشته ها ادامه تحصيل دهيد. اين کنکور، در مقايسه با آزمون 

سراسری، از داوطلبان کمتری برخوردار است و شانس قبولی شما هم در آن، باالست.
ندارند و به رشته های خاصي  را  به داوطلبانی که رتبه دلخواه خود  پيشنهاد ديگر ما 
عالقه مندند اين است که به دنبال انتخاب و قبولي در رشته هايي باشند که داراي چندين 
گرايش هستند. در رشته هايي که داراي گرايش هاي متعددي هستند بعضي از گرايش ها 
کمتر طرفدار دارند، اما براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد، به دليل اينکه مواد 
و ضرايب امتحانی بسياری از گرايش های اين رشته ها با هم برابر است، شما نيز به راحتی 
می توانيد در يك گرايش خوب از اين رشته ها ادامه تحصيل دهيد؛ پس برای رسيدن به 
اين هدف و قبولی در کنکور در يك رشته خوب، در گام اول شما می توانيد رشته ای را 
انتخاب کنيد که گرايش يا برخی از گرايش های آن کمتر طرفدار دارد و سپس در مقطع 

کارشناسی ارشد در گرايش های پرطرفدار اين گونه از رشته ها ادامه تحصيل دهيد.

ج- شما هم شرط بگذاريد
شيوه ها و راهکارهای يك انتخاب رشته خوب، برای عزيزانی که رتبه های غيردلخواه خود 
را در آزمون سراسري سال جاري کسب خواهند کرد، گفته شد. با توجه به مواردی که در 
باال اشاره شد، شما داوطلب عزيزی که اين شرايط را داريد نيز می توانيد شرط و شروطی 
را برای انتخاب رشته خود قائل شويد. بله، درست متوجه شديد، شما هم می  توانيد با توجه 
به عالقه مندی های خود و بازار کار رشته های مختلف و مهارت هايتان در رشته هايی که 
می توانيد در آنها ادامه تحصيل دهيد، دست به انتخاب بزنيد؛ منتهي انتخاب های شما 
نسبت به داوطلباني که رتبه های خوب دارند، محدودتر است، اما کاماًل بسته نيست؛ پس 
اين گوی و اين ميدان. با چشم باز، و تحقيق و تفکر کافی و با اميد به آينده، دست به 

انتخاب بزنيد و با انتخاب رشتة خوب، به جبران کاستي ها بپردازيد.
موفق باشيد
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعيين کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصيلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون يکی از عوامل مهم تعيين کننده 

کيفيت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور، با استفاده از بيش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمايشی برای آمادگی دانش آموزان دوره 
متوسطه، برای سال تحصيلی 97-98 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای 
و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه( که امتحانات 
از نظر محتوا،  با ماهيتی جديد  اين آزمون ها،  نهايی را در پيش دارند نموده است. 
زمينه  اين  در  موجود  نياز  به  پاسخگويی  در جهت  مهم  گامی  اجرا،  و  بودجه بندی 
است که اميد است موردتوجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم و همچنين مشاوران و 

دست اندرکاران دبيرستان ها قرار گيرد.
آزمون های آزمايشی سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی های زير است:

P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
امتحانات نيمسال اول و پايانی سال يازدهم، زمينه آشنايی و مهارت اين عزيزان را 
برای پاسخگويی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نمايد؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبيرستان ها؛
P ارائه کارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛

که  دبيرستان هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه ای  تحليلی،  گزارش های  ارائه   P
دانش آموزان سال يازدهم خود را به صورت گروهی در اين آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتيجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.
 نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
برگزار  نوبت   11 در  و  جامع«  و  مرحله ای  کلی»تابستانه،  فاز  سه  در  آزمون ها  اين 

می شوند.
فاز اول،آزمون های تابستانه است که در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و شهريور 
97 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب 

کتاب های درسی پاية دهم خواهد بود.
ابتدای سال تحصيلی تا  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت از 

پايان اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف کلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر 
به مطالب کتاب های درسی پاية يازدهم و ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در 
طول سال تحصيلی است. در اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة ۴( در نظر گرفته 
 شده است که در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1397/10/18 برگزار خواهد 
شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نيمسال اول است که پس از امتحانات تشريحی 
نيمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های 
چهارگزينه ای استاندارد مرتبط با مطالب اين نيمسال تحصيلی موردسنجش و ارزيابی 

قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1398 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسيم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسيم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نيز امتحان گرفته می شود؛ ليکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکيد 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأکيد که بيشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هريك از آزمون های مرحله ای و همچنين آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده شامل نمره خام دروس، ميانگين نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی و در اختيار داوطلبان قرار می گيرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين کارنامه ها از ميزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نيز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهايی سال 1398 کسب نمايند.
ظهر  از  بعد  در  يازدهم،  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
نشانی:  به  شرکت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان 
به اطالع دانش آموزان می رساند که  منتشر می گردد. ضمناً   www.sanjeshserv.ir

محاسبه نمره کل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنين  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع 
کل ضرايب محاسبه می شود، که اين امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در 

ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه:

دانش آموزان  برای کليه  يازدهم  آزمايشی سنجِش  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
اينترنتی  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  قبل  روز سه شنبه  از  سراسر کشور، 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد 
و دانش آموزان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر نسبت به پرينت کارت ورود به 

جلسه خود اقدام می نمايند.

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهــم ويژه دانش آموزان 
پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که اين امکان را 
ميسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل از تخفیف بيشتری بهره مند گردند 
و در اين جهت برای سال تحصيلی 97-98 شيوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزيز به کار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در کليه مراحل، امکان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.
جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

نيز  امکان  اين  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزينه های  و  فوق  شهريه  به جدول  توجه  با 
فراهم گرديده است تا دانش آموزان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های آزمايشی 
سنجِش يازدهم را به تعداد موردنياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام 
نمايند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يك 

نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی 
است كه هر يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام به گام آماده تر می نمايد، لذا توصیه می شود كه دانش آموزان عزيز، در 

كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع به طور يکجا ثبت نام نمايند.
ثبت نام  هزينه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  كه  است  ذكر  به  الزم 
سنجِش  آزمايشی  آزمون های  انتخاب  به  مايل  كه  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

شايان  ذکر است که دانش آموزان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلکانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
بديهی است که مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
آزمون  نوبت   6  + تابستانه  آزمون  نوبت   2( آزمون  نوبت   10 در  يکجا  ثبت نام 
تخفيف  احتساب  با  اين صورت،  در  که  است  مرحله ای + 2 نوبت آزمون جامع( 

ويژه ۴50.000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 275.000 ريال و 2.750.000 
مجموعاً ريال است.

الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.
نحوه ثبت نام:

آزمايشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اينترنتی:  پرداخت 
سنجِش يازدهم در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه 
شتاب و مراجعه به سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها 

اقدام و کد پی گيری دريافت نمايند.
نکته مهم:

الزم به ذکر است که خريد اينترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهايی 
دانش آموز نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خريد کارت اعتباری )دريافت شماره 
پرونده و شماره رمز( به لينك ثبت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهايی و شماره 

پرونده و کد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 021-۴2966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00
ثبت نام گروهی از طريق مدارس:

دبيرستان هايی که مايل هستند براي سهولت ثبت نام به صورت يکجا از دانش آموزان 
دبيرستان ها  ثبت نام  از مطالعه دقيق دستورالعمل  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  خود 
ساعات:  در  مي توانند  سؤال،  هرگونه  داشتن  صورت  در  همکار،  آموزشی  مراکز  و 
صبح8:30 الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن هاي: 888۴۴791 الی 

888۴۴793 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع، نيز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصيه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت نام در کليه مراحل درخواستی را يکجا انجام دهيد.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب اين شرکت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان، در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کليه  برای  ثبت نام 
تهران،  نشانی:  به  شرکت  مرکزی  دفتر  و  است  امکان پذير   www.sanjeshserv.ir

پل کريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادکی، روبروی کالنتری 
سنايی، پالك 30، تلفن: 88321۴55 نيز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری 

است.
راهنمای نحوه ثبت نام اينترنتی 

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

طريق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تکميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه  شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت کد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسيله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصيلی  سال  آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
97-98 از سوي شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شيوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1398؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمينه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛
)3( تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت تحصيلی داوطلب در زمينه دروس عمومی و 

اختصاصی؛
)۴( فراهم آوردن زمينه های الزم به منظور مقايسه نمرات مکتسبه در زمينه دروس 
و  تحصيل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنين داوطلبان سراسر کشور؛
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1398 و ...؛
)6( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتيجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزيت های »آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زير اشاره كرد:

  آشنايی کامل با شيوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
 عميق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛

 آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
  دريافت ارتباط موجود ميان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛

 ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
 شبيه سازی فضای آزمون سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

  کاهش تدريجی استرس و هيجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصيلی.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش دوازدهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، با بررسی های 
آموزشی،  مراکز  محترم  مديران  و  دبيران  مشاوران،  نظرات  دريافت  و  جانبه  همه 
مجموعة آزمون های آزمايشی را مجموعاً در سيزده نوبت برای سال تحصيلی 98-97 
طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت تابستانه، شش نوبت 
از آزمون های آزمايشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون هاي آزمايشي به 
صورت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های 
آزمايشی سنجِش دوازدهم، با ارزيابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعيت علمی 
و تحصيلی خود شناخت پيدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت 

تحصيلی خود اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و 

شهريور 97 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصيلی تا پايان اسفند 97 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسيم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسيم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضيح است که سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکيد  با  مرحله،  هر  آزمون 
)برای  می گردد  طراحی  قبل  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسيم بندی(، 
مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم 
منظور شده، با اين تأکيد که بيشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.

آزمون های جامع: از ابتدای سال 1398 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1398، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود.
سال  از  اعم  برای کليه داوطلبان،  آزمون های آزمايشی مرحله ای،  توجه: در 
دوازدهم و پیش دانشگاهی، منحصراً سؤاالت امتحانی پايه دوازدهم در نظر 
گرفته می شود. بديهی است که در آزمون های آزمايشی جامع، برای داوطلبان 
پيش دانشگاهی و داوطلبان پايه دوازدهم، سؤاالت مخصوص به نظام مربوط به 

خود به طور مجزا منظور خواهد شد.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 

آزمايشی سنجِش دوازدهم:
کليه  برای  دوازدهم  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
از طريق سايت  از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً  داوطلبان سراسر کشور، 
اينترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع 
می گردد و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر نسبت به پرينت کارت 

ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
از  بعد  در  دوازدهم  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  کارنامه 
اين شرکت به نشانی: اينترنتی  از طريق سايت   ظهر همان روز برگزاری هر آزمون 

به اطالع دانش آموزان می رساند  www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمناً 

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

ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم  
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم
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که محاسبه نمره کل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنين  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع کل ضرايب محاسبه می شود.
شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و در هر  يك از آ نها ثبت نام نمايند؛ به  عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.
اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی  به  با توجه   *
داوطلب  آنها،  تمامی  در  شركت  و  است  ديگری  مکمل  يک  هر  كه  است 
لذا توصیه می شود كه داوطلبان عزيز،  به گام آماده تر می نمايد،  را گام 
از  و  نمايند  ثبت نام  يکجا  طور  به  جامع  و  مرحله ای  آزمون های  كلیۀ  در 
تخفیفاتی كه برای ثبت نام يکجای اين آزمون ها در نظر گرفته شده است، 

بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمايشی  آزمون های  انتخاب  به  مايل  كه  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دوازدهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شايان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلکانی، بهتر است تعداد 
از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از  مراحل و نوبت های بيشتری 
تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند 
هزينه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترين  که  است  بديهی  شوند. 
پرداختی، ثبت نام يکجا در 12 نوبت آزمون )2 نوبت آزمون تابستانه + 6 نوبت آزمون 

مرحله ای + ۴ نوبت آزمون جامع( است که در اين صورت با احتساب تخفيف ويژه 
660.000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 278.000 ريال و مجموعاً 3.3۴0.000 

ريال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.
نحوه ثبت نام:

آزمايشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبان  اينترنتی:  پرداخت 
عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسرکشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی کارکنان سازمان  تعاونی خدمات  به سايت شرکت  مراجعه  و  شبکه شتاب 
سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين 

آزمون ها اقدام و کد رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهايی داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خريد كارت 
مراجعه  ثبت نام  لینک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دريافت شماره  اعتباری 
نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی 

دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر 
گونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 021-۴2966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبيرستان هايی که مايل هستند براي سهولت 
از مطالعه  بعد  آورند،  به عمل  ثبت نام  از دانش آموزان خود  يکجا  به صورت  ثبت نام 
داشتن  درصورت  همکار،  آموزشی  مراکز  و  دبيرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقيق 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  

با شماره تلفن هاي: 888۴۴791 الی 888۴۴793 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

اين  از جمله آزمون هاي جامع، نيز در  1- ثبت نام کليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، 
مرحله انجام مي شود و توصيه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفيف در 

شهريه پرداختی، ثبت نام در کليه مراحل درخواستی را يکجا انجام دهيد.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب اين شرکت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
سايت  طريق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کليه  برای  ثبت نام  حضوری:  ثبت نام 
مرکزی  دفتر  و  است  پذير  امکان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اينترنتی 
شرکت به نشانی: تهران، پل کريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد 
نژادکی، روبروی کالنتری سنايی، پالك 30، تلفن: 883214۵۵ نيز آماده ثبت نام 

از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم

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

طريق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تکميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت کد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
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بيش از 600 هزار داوطلب در آزمون سراسری امسال در گروه آزمايشي علوم تجربی 
در  پذيرش  داوطلبان،  اين  اکثر  آرزوی  که  گفت  می توان  جرأت  به  کردند.  شرکت 
حدود  که  است  حالی  در  اين  است؛  داروسازی  و  دندانپزشکی  پزشکی،   رشته های 
نيم درصد از اين خيل عظيم می توانند جذب رشته های مورد نظر در دانشگاه های دولتی 
شوند؛ نيم درصدی که مشخص نيست بعد از ورود به رشتة ايده آل خويش نيز انتخاب 
صحيحی انجام داده باشند و در آينده به فردی خوشحال و موفق تبديل شوند. اين 
مسأله دربارة ساير گروه های آزمايشی نيز کم و بيش صدق می کند؛ زيرا انتخاب تعداد 
قابل توجهی از داوطلبان اين گروه ها نيز، بدون آگاهی از مشاغل مختلف، نيازهای بازار 

کار و، مهم تر از همه، ويژگی های شخصيتی، عاليق و توانمندی های خود بوده است. 
می خواهيم بگوييم که انتخاب رشتة آگاهانه، نقش مهمی در موفقيت و رضايتمندی 
يك جوان از شغل و زندگی آيندة خود دارد؛ پس اين انتخاب سرنوشت ساز، بايد آگاهانه 

انجام بگيرد. 

تحصیل در دانشگاه = يادگرفتن و خالقیت 
آمريکا  متحدة  اياالت  در  که  افرادی  درصد   ۴0 متوسط  طور  به  که  می دانستيد  آيا 
برای دانشگاه ثبت نام می کنند، قبل از پايان تحصيالت و کسب مدرك، ترك تحصيل 
 می کنند؟! در کشور ما نيز متأسفانه تعدادی از دانشجويان بعد از گذشت يك يا 
دو سال از زمان ورود به دانشگاه، تحصيل را رها می کنند يا بدون هيچ عالقه 
با يك مدرك  تنها  نهايت  انگيزه ای دورة تحصيلی را طی کرده و در  و 
ترك  را  دانشگاهی  محيط  الزم،  توانمندی هاي  بدون کسب  و  تحصيلی 
می کنند. به همين دليل، شاهد خيل عظيمی از فارغ التحصيالن بيکار در 

مقاطع کاردانی، کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد هستيم. 
مشکل اينجاست که بسياری از اين افراد تصور می کنند که اگر وارد دانشگاه 
دانشگاه  وارد  اگر  به خصوص  باشد.  تضمين شده  آنها  بايد شغل  شوند، 
مطرح و بنامی شوند، انتظار دارند که درهای خوشبختی به روی آنها 
گشوده شود؛ اين در حالی است که حتی بهترين دانشگاه ها، 
پی گير،  تالش  برای  را  الزم  مقدمات  و  شرايط  تنها 
فراگيری، رشد خالقيت و بروز آن فراهم می کنند، 
و  استقامت  با  بايد  که  دانشجوست  اين  و 
استمرار در مطالعه و به کار بردن قدرت 

خالقه اش، درك بهتری از خود، جامعه و نيازهای آن داشته باشد تا بتواند فرد مفيد و 
موفقی باشد. 

رشتۀ دانشگاهی تان را براساس عالقه انتخاب كنید 
"مارك البيون"در کتاب خود تحت عنوان »ساختن زندگی و امرار معاش«، می گويد: 
در يك بررسی از فارغ التحصيالن دانشکده بازرگانی، سابقه 1500 نفر از سال 1960 تا 
سال 1980 مورد مطالعه قرار گرفت. در آغاز، فارغ التحصيالن به دو گروه تقسيم شدند.
گروه الف، کسانی بودند که می خواستند اول پول درآورند تا بعداً هر کار که خواستند 
بکنند، و گروه ب، شامل کسانی می شد که ابتدا به دنبال عالقه واقعی خود بودند و 
اطمينان داشتند که پول عاقبت به دنبال آن می آيد. از 1500 فارغ التحصيل در مطالعه 
مورد نظر، کسانی که در گروه الف »اول پول« بودند، 12۴5 نفر )83 درصد( را تشکيل 
می دادند. گروه ب »اول عالقه واقعی« يعنی خطرپذيرها جمعاً 17 درصد يا 255 نفر 
بودند. پس از بيست سال در کل اين دو گروه 101 نفر ميليونر شده بودند که يك نفر 

از گروه »الف« و 100 نفر ديگر از گروه »ب« بودند!
 "استيون ريچاردز کاوی"، سخنران انگيزشی و نويسندة کتاب"هفت عادت مردمان مؤثر"،
نيز معتقد است که امروزه امنيت، ناشی از شغل يا حمايت و پشتيبانی ساير اشخاص 
نيست؛ بلکه ناشی از توانايی فرد در برآورده ساختن نيازها و حل مشکالت است، و بر 

همين اساس، ايدة امنيت شغلی به قابليت استخدام پذيری، تغيير کرده است. 
بی شك، فردی می تواند تخصص الزم و توان حل مسأله را به دست آورد که توانمندی ها 

و استعدادهايش را بشناسد و به رشتة دانشگاهی خود عالقه ای قلبی داشته باشد. 
و  دانشگاهی  رشته های  مطالعة  بررسي  صرف  را  خود  وقت  روزها  اين  رو،  همين  از 
پرسش از افراد مطلع )فارغ التحصيالن رشته های دانشگاهی يا دانشجويان سال های آخر 

رشته هاي مختلف( بکنيد. 
دقت داشته باشيد که نه درست است که ذهنتان را به يك يا چند رشتة دانشگاهی 
محدود کنيد و فرصت مطالعه و بررسی رشته های متعدد و جذاب را که گاه، با وجود 
ناشناخته بودن، موقعيت شغلی خوبی نيز دارند، از خود بگيريد، و نه صحيح است که 

توانمندی ها،  به  توجه  بدون  و  آزمون سراسری خود،  رتبة  اساس  بر  فقط 
عاليق و ويژگی های رشتة مورد نظر، انتخاب هايتان را 

وارد  رشتة خود  انتخاب  فرم  در 
نماييد. 

     موفقیت ،  رفاه شغلے
           و حس رضایتمندی

    در گرو یک انتخاب رشتۀ صحیح است
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گذشته خواهد بود.
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــس س رئي
کشــور دربــاره اعــالم نتايــج نهايــي 
آزمــون کارشناسي ارشــد نيــز گفــت: 
نتايــج نهايــي ايــن آزمــون نيز هفتــه اول 
ــد. ــد ش ــالم خواه ــاه 97 اع ــهريور م ش

وي همچنين گفت: با توجه به وضعيت 
دانشگاه ها  در  پذيرش  ظرفيت  فعلي 
درصد   87 تحصيلي،  سوابق  تأثير  و 
شده  کنکور  بدون  دانشگاه ها  پذيرش 

است. 
دکتر خدايي در پاسخ به پرسشي درباره 
وضعيت برگزاري آزمون سراسري 98 
سراسري  آزمون  در  داشت:  اظهار 
سال 98 به دليل اينکه مجموعه اي از 

داوطلبان، خروجي نظام جديد متوسطه و عده اي ديگر، خروجي نظام قديم متوسطه 
هستند، دو نوع سؤال طراحي مي شود.

افرادي که خروجي نظام جديد متوسطه هستند، سؤال هاي دروسي را که  افزود:  وي 
خوانده اند پاسخ مي دهند، و افرادي که خروجي نظام قديم متوسطه هستند نيز سؤاالت 
مربوط به خود را پاسخ مي دهند، اما اينکه آزمون سراسري در دو زمان متفاوت براي اين 

افراد برگزار شود، اين گونه نيست و قطعاً در يك زمان برگزار خواهد شد.
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور، درباره صحبت هايي که در زمينه تأثير قطعي سوابق 
تحصيلي در کنکور 98 بيان شده است، نيز گفت: صحبت هاي متعددي در اين زمينه شده 

است، اما براساس آنچه که قانون مي گويد، عمل کرده ايم.
دکتر خدايي خاطرنشان کرد: قانون به ما مي گويد بايد بخشي از ظرفيت دانشگاه ها بدون 
کنکور پذيرفته شود و به تدريج اين ميزان به 85 درصد ظرفيت دانشگاه ها برسد؛ البته 
امسال با احتساب ظرفيت فني حرفه اي و علمي کاربردي، اين ميزان از 90 درصد عبور 

نظر  در  نيز  را  آنها  اگر  اما  مي کند؛ 
درصد   87 باالي  به  ورود  نگيريم، 
ظرفيت دانشگاه ها بدون کنکور شده 

است.
همين  با  حاضر،  حال  در  گفت:  وي 
که  ناقصي  تحصيلي  سوابق  ميزان 
رشته هاي  درصد   17 دارد،  وجود 
رشته هاي  درصد  و حدود ۴0  روزانه 
بدون  دوم،  نوبت  يا  شبانه  دوره هاي 
حالي  در  اين  دارند؛  پذيرش  آزمون 
است که دانشگاه آزاد و پيام نور نيز در 
بدون  از 95 درصد ظرفيتشان  بيش 

کنکور دانشجو مي پذيرند.
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور 
اين  ديگر  قسمت  يك  کرد:  تصريح 
قانون مي گويد که سوابق تحصيلي بايد در پذيرش افراد در دانشگاه ها تأثير داشته باشد؛ 
به اين ترتيب از سال 92 تأثير سوابق تحصيلي با 25 درصد شروع شد و قرار بود که به 

تدريج افزايش پيدا کند.
دکتر خدايي اظهار داشت: از سال 90، به دليل اينکه پوشش سوابق تحصيلي، فقط چهار 
 درس پيش دانشگاهي را اضافه کرد، ما نيز پنج درصد تأثير سوابق تحصيلي را به آن 

25 درصد قبلي اضافه کرديم.
وي يادآور شد: برداشت غيرمستقيم موضوع افزايش تأثير سوابق تحصيلي، اين بود که اين 
25 درصد تأثير طي چهار تا پنج سال به 100 درصد مي رسد؛ اما اين گونه نبود؛ البته در 

قانون نيز صراحتاً گفته نشده است که به 100 درصد تأثير برسد.
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: بنابراين، ما منع قانوني در زمينه افزايش 

تأثير سوابق تحصيلي در کنکور نداريم.

رئيس سازمان سنجش، در حاشيه بازدید از بيست و سومين المپياد علميـ  دانشجویي کشور خبر داد:

زمان اعالم نتايج اولیه آزمون سراسري 97
ادامه از صفحه  1
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