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یادداشت  هفته

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامآزمون

)Ph.D( جمعه 97/12/3سه شنبه 6 تا دوشنبه 97/9/12سال 98دكتري تخصصي

جمعه 16 تا يكشنبه 97/9/25سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
پنجشنبه 5 و

جمعه 98/2/6

چهارشنبه 11/24 تا پنج شنبه 97/12/2سال 98سراسري
پنجشنبه 13 و

جمعه 98/4/14

از همين حاال خودآزمايی را جدی بگيريد

در دوره آمادگي براي آزمون سراسري:

تلفن همراهتان را همراهی نكنيد!

تا 6 آبان ادامه دارد:

ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 
فراگير پيام نور بهمن 97

چند نكته درباره
 منابع سؤاالت آزمون سراسري

با بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم:
غيبت دانشجويان شركت كننده

 در آيين پياده روی اربعين موجه شد

و  تحقیقات  علوم،  وزير  آموزشی  معاون 
فناوری، به کلیه دانشگاه های کشور ابالغ کرد 
که غیبت دانشجويان شرکت کننده در آيین 

پیاده روی اربعین، موجه ثبت شود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، بر 
شریعتی  دکتر    ۹۷ /۰۷ /۲۱ مورخ  بخشنامه  اساس 
عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  کلیه  به  نیاسر 
آیین  در  کننده  شرکت  دانشجویان  غیبت  کشور، 
پیاده روی اربعین در بازه زمانی اول تا یازدهم آبان 

ماه موجه لحاظ می شود.
بر اساس این بخشنامه، ثبت مهر خروج و ورود در 
بخشنامه،  این  تسهیالت  از  استفاده  برای  گذرنامه 

ضروری است.

)قسمت اول(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تكميل ظرفيت دوره مهندسی فناوری 
و كارشناسی حرفه ای »ناپيوسته« 

علمی -كاربردی مهر 97

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تكميل ظرفيت پذيرش 

دوره هاي كارداني فني 

و كارداني حرفه اي نظام 

 آموزش مهارتي  دانشگاه 

جامع علمي - كاربردي 

مهر ماه سال 1397

صفحه  11 
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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

هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور، در آغاز سال 
تحصیلي، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري سال 
بعد را اعالم مي کند که عالوه بر قرار گرفتن روي سایت 
این سازمان، به طور متناوب تا پایان اسفندماه در هفته نامه 
این  در شمارة گذشته  درج مي شود.  نیز  پیك سنجش 
هفته نامه، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري سال 
۱3۹8 هر دو نظام آموزشي )3 ـ 3 ـ 3 ـ 3 و قدیم( که 
از سوي سازمان سنجش اعالم شده است، درج شد، و در 
ادامه این اطالع رساني، فهرست حذفیات احتمالي منابع 
سؤاالت آزمون سراسري، در فرصت مقتضي، براي آگاهي 
داوطلبان از کّم و کیف منابعي که در آزمون سراسري آتي 

از آنها پرسش طرح مي شود، نیز ارائه مي گردد.
فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري )و همین طور 
بردارنده  در  سؤاالت(،  منابع  حذفیات  فهرست 
اشاره  بدان ها  اختصار  به  ذیاًل  که  است  ویژگي هایي 

مي شود:
۱- در فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري، چارچوب 
محتوا و کتاب هایي که در گروه هاي پنجگانه آزمایشي 
در کنكور از آنها پرسش طرح مي شود، جزء به جزء و 
به طور دقیق مشخص مي شود؛ یعني کتاب هایي که 
از  آزمایشي  گروه  هر  سراسري  آزمون  در  است  قرار 
آنها سؤال طرح شود در دو زیرشاخه دروس عمومي و 

تخصصي معین و مشخص مي شود؛
۲- تعداد دروس امتحاني )عمومي و تخصصي( در هر 

گروه آزمایشي بیان مي شود؛
آن  در  کتاب  که  آموزشي  نظام  و  کتاب  هر  نام   -3
عنوان  دقیق  به طور  تدریس مي شود،  آموزشي  نظام 

مي شود؛ 
با  اشتباه( همراه  از  پیشگیري  )براي  کتاب ها  4- کد 

عنوان آنها درج مي شود؛ 
سوم،  دوم،  )اول،  کتاب  هر  تدریس  پایه   -5

پیش دانشگاهي( مشخص مي شود ؛
تغییرات  به  توجه  با  )که  کتاب  هر  چاپ  سال   -6
منظور  به  بعدي  چاپ هاي  در  کتاب  هر  احتمالي 

مطالعه براي کنكور، مهم است(  آورده مي شود؛
۷- توضیحات و مالحظاتي که راجع به هر کتاب براي 
آگاهي داوطلبان مهم به نظر مي رسد نیز ارائه مي شود؛ 
به طور مثال، در این ستون )در بخش دروس عمومي( 
مشخص مي شود که آیا کتاب نام برده شده، مخصوص 
یك گروه آزمایشي است یا تمام گروه هاي آزمایشي، 
و یا اینكه تمام گروه هاي آزمایشي به غیر از یك گروه 
آمادگي  منظور  به  را  کتاب  آن  باید  خاص  آزمایشي 

براي کنكور مطالعه نمایند.
نكته مهم تري که در اینجا باید ذهن داوطلبان گرامي 
آزمون هاي سراسري را به آن معطوف کرد این است که 
منابع یاد شده و به همراه آن، حذفیات منابع سؤاالت 
چارچوب  کردن  مشخص  بر  عالوه  سراسري،  آزمون 
خاصي  پیام  حاوي  سال،  هر  سراسري  آزمون  منابع 
که  است  این  پیام  آن  و  هست،  نیز  داوطلبان  براي 
منابع اعالم شده براي طرح سؤاالت آزمون سراسري 
راه«  »نقشة  یك  مثابه  به  سنجش،  سازمان  سوي  از 
است؛  مختلف  آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان  براي 
توجه شود،  آن  مفاد  به  دقیق  به طور  اگر  که  پیامي 
افزون بر نمایاندن صحیح مسیر موفقیت در کنكور به 
از واریز مبالغ و صرف هزینه هاي  داوطلبان، مي تواند 
هنگفت به حساب مؤسسات ریز و درشت کنكور، که 
منظور  به  کافي  علمي  استانداردهاي  داراي  نیز  بعضاً 
کند؛  جلوگیري  نیستند،  داوطلبان  تحصیلي  هدایت 
کالس هایي که معلوم نیست تا چه حد در راه موفقیت 
و  راهگشا  کنكور  داوطلبان  براي  سراسري،  درآزمون 

چاره ساز خواهد بود. 
نكته و توصیه پایاني ما به تمام داوطلبان گرامي آزمون 
سراسري سال آینده  این است که عنایت داشته باشند 
سؤاالت کنكور در هر دو نظام آموزشي )3ـ  3ـ  3ـ  3 و 
قدیم( عیناً از منابع و محتوایي طرح مي شود که سازمان 
سنجش در قالب فهرست منابع سؤاالت این آزمون براي 
شما تدارك دیده است، و اگر به صورت دقیق، منابع 
مربوط به گروه یا گروه هاي آزمایشي موردنظرتان را در 
داوطلب شرکت در آن خواهید  آموزشي که  نظام  هر 
در  خود  موفقیت  شاهد  بي گمان،  کنید،  مطالعه  شد، 
آزمون سراسري خواهید بود؛ بدون آنكه هزینه  خاصي 
را متحمل شوید یا از منابع غیرمرتبط با منابع معرفي 
شده، که معموالً نتیجه اي هم براي شما در بر نخواهد 

داشت، استفاده کنید.
به  این منابع مربوط  آنكه،  این زمینه  پایاني در  نكته 
و  ریاضي  علوم  یعني  متقاضي  پر  آزمایشي  گروه  سه 
گروه  براي  و  است  انساني  علوم  و  تجربي  علوم  فني، 
آزمایشي هنر، منابع امتحاني در موقع مقتضي از سوي 
براي  آنكه  ضمن  شد؛  خواهد  اعالم  سنجش  سازمان 
گروه آزمایشي زبان هاي خارجي نیز منابع خاصي براي 
آمادگي داوطلبان از سوي این سازمان معرفي نخواهد 

شد.
  موفق باشید

چند نكته درباره منابع سؤاالت آزمون سراسري

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
یاري رساندن به ستمدیده و امر به معروف و 

نهي از منكر، جهاد در راه خداست. 

به  رسد،  بدو  بالیي  اگر  که[  مباش  آنان  ]از 
زاري خدا را خوانَد، و اگر امیدي یابد، مغرورانه 

]از او[ روي برگردانَد. 

حضرت امام باقر )ع( فرمودند:
اکرم  پیامبر  نماز خود را سبك نشمار. همانا 
)ص( هنگام رحلتشان فرمودند: کسي که نماز 

را سبك بشمارد از من نیست.
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تا 2 آبان ادامه دارد:

ثبت نام آزمون ای پی تی 
دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه  ماه  آبان  تی  پی  ای  آزمون  ثبت نام 
تا  و  است  شده  آغاز  مهرماه   27 روز  از   اسالمی، 

2 آبان ماه ادامه دارد.
آبان   ۱۱ جمعه  آزاد، روز  دانشگاه  تی  پی  ای  آزمون 
تبریز،  تهران،  به صورت هم زمان در شهرهای:  ماه ۹۷ 
اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان  مشهد، 

وکرج برگزار خواهد شد.
ضمناً کارت ورود به جلسه این آزمون از روز چهارشنبه 

۹ آبان ماه منتشر می شود.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکزسنجش و 
پذیرش به نشانی: english.iau.ac.ir/ept نسبت به 

ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
همچنین منابع و بودجه بندی سؤاالت این آزمون نیز در 

سامانه مرکز سنجش و پذیرش منتشر شده است.

جزئيات نحوه پرداخت وام بنياد علوی 
و صندوق رفاه به دانشجويان پيام نور

پیام نور،  دانشگاه  دانشجويی  اداره  مديرکل 
جزئیات نحوه پرداخت وام بنیاد علوی و صندوق 
پیام نور  دانشگاه  دانشجويان  به  دانشجويان  رفاه 

را تشريح کرد.
تخصصی  آموزشی  کارگاه  در  نیا،  صفاری  مجید  دکتر 
رفاه  صندوق  و  علوی  بنیاد  وام  بازپرداخت  و  پرداخت 
سازمان  در  ویدئوکنفرانس  صورت  به  که  دانشجویان 
از  قدردانی  شد، ضمن  برگزار  پیام نور  دانشگاه  مرکزی 

مناطق  زدایی  محرومیت  براي  علوی  بنیاد   مسؤوالن 
کم برخوردار و افراد بی بضاعت، از افزایش یك و نیم 
جاری  ترم  در  دانشجویان  رفاه  صندوق  اعتبار  برابری 

خبر داد.
مدیرکل اداره دانشجویی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: 
پرداخت وام های شهریه صندوق رفاه و بنیاد علوی، به 
منظور ایجاد زمینه سازی مناسب برای رشد استعدادها 
و کمك به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد 
و کم بضاعت بومی و غیربومی در تمام مقاطع تحصیلی 

آغاز شده است.
دکتر صفاری نیا، با عنوان اینكه شرایط اعطای وام های 
صندوق رفاه تحت قوانین و مقررات و به شرط تأمین 
اعتبار از سوی این صندوق خواهد بود، گفت: وام شهریه 
تا  مجاز  سنوات  احتساب  با  کارشناسی   دانشجویان 
8 نیمسال تحصیلی و هر نیمسال مبلغ 5 میلیون ریال، 
احتساب  با  کارشناسی ارشد  دانشجویان  شهریه  وام 
سنوات مجاز تا 4 نیمسال تحصیلی و هر نیمسال مبلغ 
۱۱ میلیون و 5۰۰ هزار ریال، و وام شهریه دانشجویان 
نیمسال   8 تا  مجاز  سنوات  احتساب  با  دکتری  مقطع 

تحصیلی و هر نیمسال مبلغ ۲5 میلیون ریال است.
وی تأکید کرد: مسؤول امور دانشجویی مرکز یا واحد، 
به  را  وام  شرایط  دانشجو  وام،  درخواست  از  قبل  باید 
دانشجو  به  و  دهد  توضیح  دانشجو  برای  کامل  صورت 
قبیل  از  پی گیری هایی  وام،  ثبت  از  بعد  که  کند  اعالم 
)پرداخت ۱۰درصد کل بدهی و صدور دفترچه اقساط( 

به عهده خود دانشجو است.
درخصوص  پیام نور،  دانشگاه  دانشجویی  اداره  مدیرکل 
وام بنیاد علوی، نیز اظهار داشت: وام بنیاد علوی برای 
مالی  توانایی  به دانشجویان متأهل و مجرد، که  کمك 
برای پرداخت شهریه ندارند، با مبالغ یكسان در تمامی 

مقاطع تحصیلی پرداخت می شود.
دکتر صفاری نیا، با عنوان اینكه وام بنیاد علوی بدون 
کارمزد است، به جزئیات مبالغ وام اشاره کرد و گفت: این 
وام با احتساب سنوات مجاز برای دانشجویان کارشناسی 
با  کارشناسی ارشد  دانشجویان  تحصیلی،  نیمسال   8 تا 
و  تحصیلی،  نیمسال   4 تا  مجاز  سنوات  احتساب 
تا  مجاز  سنوات  احتساب  با  دکتری  مقطع   دانشجویان 
8 نیمسال تحصیلی برای دانشجویان متأهل کلیه مقاطع 
تحصیلی مبلغ 8 میلیون ریال، و برای دانشجویان مجرد 

کلیه مقاطع تحصیلی مبلغ 6 میلیون ریال است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، وی، با اشاره 
به مزایای وام بنیاد علوی، گفت: از مزایای این وام آن 
است که با یك گواهی کسر از حقوق، مبلغ وام مذکور 
بانك  هاي  شعبه  از  یكی  در  دانشجو  خود  حساب  به 
تجارت پرداخت می شود و در پایان تحصیل به پرداخت 
۱۰ درصد کل بدهی براي تسویه حساب، نیازی نیست.
متأهل  دانشجویان  برای  مسكن  ودیعه  وام  میزان  این 
دانشگاه های علوم پزشكی در سطح شهر تهران، از جمله 
دانشگاه های علوم پزشكی تهران، ارتش، ایران، بقیه ا...، 

علوم بهزیستی و توانبخشی، شهید بهشتی و ... در نظر 
گرفته شده است.

الزم به یادآوري است که وام ودیعه مسكن، یك نوبت 
در طول سال تحصیلی به متقاضیان اعطاء خواهد شد.

نحوه دريافت وام دانشجويی 
از بانک قرض الحسنه مهر ايران

تسهیل  منظور  به  ايران،  مهر  قرض الحسنه  بانک 
دانشجويان در دريافت تسهیالت قرض الحسنه و 
کاهش مراجعات غیرضرور به شعبه هاي اين بانک، 

نحوه بهره مندی از اين وام را اعالم کرد.
بنـا بـر اعالم بانك قرض الحسـنه مهر ایران، الزم اسـت 
دانشـجویان متقاضـی دانشـگاه های زیرمجموعه وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، در سـامانه صنـدوق رفـاه 
دانشـجویان ایـن وزارتخانـه درخواسـت خـود را ثبـت 

. کنند
نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  دانشجویان 
آدرس: به  ساجد  سامانه  به  مراجعه  با   می توانند 
 https://sajed.iau.ir نسبت به درخواست تسهیالت 
قرض الحسنه دانشجویی از بانك قرض الحسنه مهر ایران 

اقدام کنند.
پـس از تأیید درخواسـت دانشـجویان از سـوي صندوق 
رفـاه دانشـجویان )وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری یا 
دانشـگاه آزاد اسـالمی(، آنهـا می تواننـد بـرای افتتـاح 
حسـاب و تشـكیل پرونـده تسـهیالتی، بـه نزدیك ترین 
شـعبه بانك قرض الحسـنه مهر ایران در سراسـر کشـور 

مراجعـه کنند.

ميزان وام وديعه مسكن برای 
دانشجويان متأهل علوم پزشكی اعالم شد

متأهل  دانشجویان  برای  مسكن  ودیعه  وام  میزان 
تحصیلی  سال  برای  کشور  پزشكی  علوم  دانشگاه های 
جدید، از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكی اعالم شد.
بهداشت،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  اعالم  به  بنا 
متأهل  دانشجویان  برای  مسكن  ودیعه  وام  میزان 
 دانشگاه های علوم پزشكی، بر اساس سه گروه تقسیم بندی

دانشگاه های علوم پزشكی، متفاوت است.
بر اساس این گزارش، میزان ودیعه مسكن صندوق رفاه 
متأهل  دانشجویان  برای  بهداشت  وزارت  دانشجویان 
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دوره  ورودی  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
دکتری )Ph.D( سال ۱3۹8می رساند که پذیرش دانشجو در سال ۱3۹8 بر اساس 
دانشگاه ها  در  تكمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش  قانون 
آیین نامه  و  اسالمی  شورای  مجلس   ۹4 اسفند   ۱8 مصوب  عالی«  آموزش  مراکز  و 
اجرایی مربوط و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 
به  ورود  متقاضیان  که  دارد  لذا ضرورت  شد؛  خواهد  انجام  ذیل  شرح  به  تكمیلی« 
دوره دکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد 
اسالمی، در رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی درآزمون ورودی دوره های 
دکتری )Ph.D(  ثبت نام و شرکت نمایند. الزم به ذکر است که پذیرش بر اساس 
قانون مذکور و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
این سازمان منتشر می شود(،  از سوي  ثبت نام  زمان  )که در  آزمون مذکور  پذیرش 

صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته، بر حسب 
انجام  زیر  به شرح  و »پژوهش محور«  پژوهشی«  ـ  از شیوه های »آموزشی  هر یك 

می شود:
دوره  به  ورود  برای  پذیرش  و  سنجش  پژوهشی:  ـ  آموزشی  دکتری   -1
دکتری ناپیوسته آموزشیـ  پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

۱-۱-  آزمون متمرکز )5۰ درصد(.
۱-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.

۱-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(.
2 - دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته 

پژوهش محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
۲-۱- آزمون متمرکز )3۰ درصد(.

۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.
۲-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.

۲-4- تهیه طرحواره )۲۰ درصد(.
اجرای مرحله اول )آزمون متمرکز( از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و امتیاز مربوط 
به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

3- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 
تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D(  سال 1398 به شرح زیر خواهد بود:

3-۱- آزمون زبان با ضریب )۱(.
3-۲- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )۱(.

3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب )4(.
سنجش و پذیرش برای تمام دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 
پردیس های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غیر انتفاعی و دانشگاه 

آزاد اسالمی، بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت. 
4- سایر شرایط و ضوابط

فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای  4-۱- تمامی دانشجویان و 
می توانند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در این آزمون ورودی 

ثبت نام و شرکت نمایند.
4-۲- دارندگان مدرك معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه 
شماره ۲/۷۷633 مورخ ۲8 مرداد ۹۲ که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.
4-3- مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یكم شهریور ماه همان سال )سال ۱3۹8( فارغ التحصیل شوند. 
4-4- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال ۱3۹۷، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال ۱3۹8 را ندارند و 

یك سال محروم از شرکت در این آزمون هستند.
4-5- پذیرفته شدگان دوره بورس اعزام به خارج در سال ۱3۹۷، در صورتی که روند پذیرش آنها تا 
زمان ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تكمیل نشده و در دوره های روزانه دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی سال ۹۷پذیرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال ۱3۹8 را دارند.
4-6- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه متمرکز سال ۱3۹8 درج خواهد شد.
5- جـدول کـد رشته های امتحـانی، مـواد آزمـون و رشتـه های مرتبـط، کـه 
فارغ التحصیالن آن می توانند در هر کد رشته شرکت کنند، همراه با اصل اين 

اطالعیه، در سايت سازمان سنجش درج گرديده است. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعية سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 
دكتری )Ph.D( سال 1398

دانشگاه های علوم پزشكی گروه دو شامل دانشگاه های 
علوم پزشكی: اراك، اصفهان، البرز، بندرعباس، بوشهر، 
تبریز، اهواز، زنجان، شیراز، قزوین، قم، گیالن، مشهد و 
همدان، برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکتری 
 حرفه ای به میزان ۱۲۰ میلیون ریال )۱۲ میلیون تومان(،

تخصصی،  دکتری  کارشناسی ارشد،  دانشجویان  برای  و 
میزان  به  تخصصی  دستیاران  و  پژوهشی   دکتری 

۱6۰ میلیون ریال )۱6 میلیون تومان( است.
همچنین میزان ودیعه مسكن صندوق رفاه دانشجویان 

وزارت بهداشت برای دانشجویان متأهل در دانشگاه های 
شهر  پزشكی  علوم  دانشگاه های  از  غیر  پزشكی،  علوم 
تهران و دانشگاه های گروه دو، برای دانشجویان کاردانی، 
کارشناسی و دکتری حرفه ای به میزان ۹۰ میلیون ریال 
)۹ میلیون تومان(، و برای دانشجویان کارشناسی ارشد، 
دکتری تخصصی، دکتری پژوهشی و دستیاران تخصصی 
به میزان ۱۲۰ میلیون ریال )۱۲ میلیون تومان( است.

گفتني است که میزان وام های ودیعه مسكن صندوق رفاه 
در  متأهل  دانشجویان  برای  بهداشت  وزارت  دانشجویان 

دانشگاه های علوم پزشكی سراسر کشور برای سال تحصیلی 
۹۷-۹8 به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ ضمن اینكه 
ودیعه مسكن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای  
دانشجویان متأهل دانشگاه های علوم پزشكی در سطح شهر 
تهران برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری 
حرفه ای به میزان ۱5۰ میلیون ریال )۱5 میلیون تومان(، و 
برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، دکتری 
 پژوهشی و دستیاران تخصصی به میزان ۲۰۰ میلیون ریال 

)۲۰ میلیون تومان( است.

اطالعية بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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بـا توجه به درخواسـت دانشـگاه جامع علمـي -  کاربردي مبني بـر تكمیل ظرفیت 
پذیـرش برخي از رشـته هاي تحصیلي در پذیرش دوره  مهندسـی فناوری و کارشناسـی 
حرفـه اي »ناپیوسـته« نظـام آموزش مهارتي دانشـگاه جامـع علمي -   کاربـردي مهر ماه  
سـال ۱3۹۷، بدین وسـیله بـه اطالع کلیـه داوطلبان عالقه مند به تحصیل در رشـته هاي 
تحصیلـي مراکـز و واحدهاي آموزشـي دانشـگاه فوق )اعـم از داوطلباني کـه در پذیرش 
دوره مذکـور ثبت نـام نمـوده یـا ننموده انـد( مي رسـاند کـه بـراي ثبت نام در رشـته هاي 
تحصیلـي متناسـب با مـدرك کارداني )فوق دیپلـم( خود مي توانند بـا مراجعه به لینك 
جسـت و جوي عنوان مراکز و واحدهاي آموزشـي تحت پوشـش دانشـگاه جامع علمي –  
کاربـردي و کدرشـته منـدرج در پایـگاه اطـالع رسـاني این سـازمان و همچنیـن پایگاه 
www.edu.uast.ac.ir   :اطالع رسـاني دانشـگاه جامع  علمـي  –   کاربردي بـه نشـاني
از رشـته هاي پذیرنـده دانشـجو در ایـن مرحلـه اطالع حاصل نمـوده و با همراه داشـتن 
مـدارك ذیـل و بـا توجه به مـوارد مربوط، از تاریـخ ۹۷/۷/3۰  لغایـت ۹۷/8/۱5 به مراکز 

و واحدهـاي آموزشـي محـل پذیرش رشـته مورد تقاضـا مراجعه نمایند.
 ۱ - کلیـه متقاضیـان بایـد حداکثـر تـا تاریـخ ۱3۹۷/6/3۱ داراي مـدرك کاردانـي 

)فوق دیپلم( باشند. 
تبصـره: در صورتـي کـه تشـكیل کالس از سـوي مؤسسـه محـل تحصیـل بـراي 
نیم سـال دوم سـال ۱3۹۷ باشـد، ثبت نـام از داوطلبانـي که تـا تاریـخ ۹۷/۱۱/3۰ مدرك 
تحصیلـي کاردانـي )فـوق دیپلم( خـود را اخذ مي نمایند، به صورت مشـروط و با شـروع 

تحصیـل از بهمن مـاه ۹۷ پـس از اخـذ و ارائـه مـدرك مربـوط بالمانع اسـت. 
۲ - کلیـه داوطلبـان بایـد در زمان ثبت نـام از طریق مراکز و واحدهاي آموزشـي مربوط، 
بابـت هزینه ثبت نام نسـبت بـه پرداخت مبلغ ۲۷۰/۰۰۰ )دویسـت و هفتاد هـزار( ریال 

از طریق سیسـتم پرداخت الكترونیكي در سـایت سـازمان اقدام نمایند.
3 - هـر داوطلـب منحصـراً مجـاز اسـت کـه یكـي از کدرشـته محل هـاي مربـوط را 
متناسـب بـا مـدرك کارداني )فـوق دیپلم( خـود کـه در جـدول شـماره 3 دفترچه 
راهنمـاي ثبتنـام و شـرکت در پذیرش دوره فوق مشـخص شـده اسـت، انتخـاب نماید. 
4 - هـر داوطلـب مي توانـد صرفـاً متقاضي یك کدرشـته محل از یك گروه آموزشـي در 
یـك مرکـز یـا واحد آموزشـي باشـد. بدیهي اسـت که در صـورت ثبت نـام داوطلب 
در دو کدرشـته یـا در دو مؤسسـه، اطالعـات وي از بانك اطالعات پذیرفته شـدگان 
یكـي از مؤسسـات بـر اسـاس ضوابط این سـازمان حـذف خواهد شـده و هیچ گونه 

اعتراضـي در ایـن خصوص پذیرفته نخواهد شـد.
5 - بـا توجـه بـه اینكه منحصراً یك بار اجـازه ویرایش در درج اطالعـات متقاضیان داده 
خواهـد شـد، لذا ضـرورت دارد کـه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشـي، کد رشـته محل 

و مرکـز مربـوط  دقت الزم را بـه عمل آورند.

6 - پـس از پایـان مهلـت مقـرر در ایـن اطالعیـه، مراکز، مجـاز به ثبت نـام از متقاضیان 
نخواهنـد بـود و هیـچ اقدامي از سـوي این سـازمان بـراي متقاضیانـي که بعـد از تاریخ 

تعییـن شـده مراجعـه نمایند نیز صـورت نخواهـد پذیرفت.
۷ - چنانچـه متقاضـي قبـاًل در ردیـف پذیرفته شـدگان نهایـي پذیرش دوره  مهندسـی 
فناوری و کارشناسـی حرفه اي »ناپیوسـته« نظام آموزش مهارتي دانشـگاه جامع علمي -
   کاربـردي مهـر مـاه سـال ۱3۹۷ )مرحلـه شـهریور مـاه( قرار گرفتـه باشـد و در مرحله 
تكمیـل ظرفیـت )همین مرحلـه( بـراي ادامه تحصیل در یكـي از مراکز ثبت نـام نماید، 

قبولـي قبلي وي در شـهریورماه سـال ۱3۹۷، لغو خواهد شـد. 
8 - کلیـه متقاضیـان »مـرد« بایـد در زمان ثبت نام و شـرکت در این مرحلـه از پذیرش 

دانشـجو، از نظـر نظـام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشـته باشـند.
۹ - پـس از انجـام ثبت نـام، افـراد بـه عنـوان پذیرفتـه شـده مشـروط )در مؤسسـه اي 
کـه بـه آن مراجعـه نموده انـد( تلقـي مي شـوند و شـروع بـه تحصیل آنـان )بجـز موارد 
تبصـره بنـد ۱ فـوق( تا زمـان تأیید نهایي این سـازمان به صـورت مشـروط و همزمان با 

پذیرفته شـدگان شـهریور مـاه خواهـد بود.

مدارك الزم براي ثبت نام:
۱- شـش قطعه عكس همانند پرسـنلی پشـت سـفید تمام رخ 4×3 تهیه شـده در سال 

جاري.
۲- یك برگ تصویر شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- یك برگ تصویر کارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4- اصـل مـدرك فـوق دیپلـم یـا کاردانـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی مورد 
تأییـد شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی یـا وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی یـا مدرك کاردانی پیوسـته آموزشـكده های فنی و 

حرفـه ای وزارت آمـوزش و پـرورش بـه انضمـام یـك برگ تصویـر آن.
5- مدرکـي کـه وضعیت نظـام وظیفه داوطلبـان را با توجه به بنـد 3-۲ مقررات وظیفه 
عمومـي منـدرج در صفحـه  4 و 5 دفترچـه راهنمـاي پذیـرش مذکـور مشـخص نماید 

)براي بـرادران(.
بخـش  بـا  را  خـود  سـؤاالت  مي تواننـد  گرامـي  داوطلبـان  ضمنـاً 
 پاسـخگويي اينترنتـي پايـگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش به نشـاني:

 www.sanjesh.org يـا بـا شـماره  تلفن گويـاي : 42163 )کـد 021( در میان 
بگذارنـد و از مراجعـه حضـوري به اين سـازمان خـودداري فرمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تكميل ظرفيت پذيرش كدرشته  محل هاي پذيرش 
دوره  مهندسی فناوری و  كارشناسی حرفه اي 

 »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع
ـ كاربردي مهر ماه 1397 علمي 
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با توجه به درخواست دانشگاه جامع علمي -  کاربردي مبني بر تكمیل ظرفیت پذیرش برخي 
از رشته هاي تحصیلي در پذیرش دوره هاي کارداني فني و کارداني حرفه اي نظام آموزش 
مهارتي مهر ماه سال ۱3۹۷، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقه مند به تحصیل در 
رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه فوق )اعم از داوطلباني که در پذیرش 
دوره مذکورثبت نام نموده یا ننموده اند( مي رساند که براي ثبت نام در رشته هاي تحصیلي 
متناسب با مدرك دیپلم خود مي توانند با مراجعه به لینك جست و جوي عنوان مراکز و 
واحدهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه جامع علمي  -  کاربردي و کدرشته مندرج در پایگاه 
اطالع رساني این سازمان و همچنین پایگاه اطالع رساني دانشگاه جامع  علمي -  کاربردي به 
نشاني:   www.edu.uast.ac.ir  از رشته هاي پذیرنده دانشجو در این مرحله اطالع حاصل 
نموده و با همراه داشتن مدارك ذیل و با توجه به موارد مربوط، از تاریخ ۹۷/۷/3۰ لغایت 

۹۷/8/۱5 به مراکز و واحدهاي آموزشي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
۱ - کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۱3۹۷/6/3۱ داراي مدرك دیپلم نظام جدید )فني 
و حرفه اي، کار دانش و نظري( یا  دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه )چهارساله یا شش 

ساله دبیرستان یا هنرستان( باشند.
تبصره: در صورتي که تشكیل کالس از سوي مؤسسه محل تحصیل براي نیم سال دوم سال 
۱3۹۷ باشد، ثبت نام از داوطلباني که تا پایان نیمسال اول و دي ماه سال ۱3۹۷ مدرك 
تحصیلي دیپلم خود را اخذ مي نمایند، به صورت مشروط و با شروع تحصیل از بهمن ماه ۹۷ 

پس از اخذ و ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
۲ - کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مراکز و واحدهاي آموزشي مربوط، بابت 
هزینه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال از طریق 

سیستم پرداخت الكترونیكي در سایت سازمان اقدام نمایند.
3 - هر داوطلب منحصراً مجاز است که یكي از کدرشته محل هاي مربوط را متناسب با 
مدرك دیپلم خود که در جدول شماره 3 دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در پذیرش 

دوره فوق مشخص شده است انتخاب نماید. 
4 - هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي یك کدرشته محل از یك گروه آموزشي در یك مرکز 
یا واحد آموزشي باشد. بديهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته يا 
در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانک اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات 
بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده و هیچ گونه اعتراضي در اين خصوص 

پذيرفته نخواهد شد.
5 - با توجه به اینكه منحصراً یك بار اجازه ویرایش در درج اطالعات متقاضیان داده خواهد 
شد، لذا ضرورت دارد که داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، کد رشته محل و مرکز مربوط ، 

دقت الزم را به عمل آورند.

6 - پس از پایان مهلت مقرر در این اطالعیه، مراکز، مجاز به ثبت نام از متقاضیان نخواهند 
بود و هیچ اقدامي از سوي این سازمان براي متقاضیاني که بعد از تاریخ تعیین شده مراجعه 

نمایند نیز صورت نخواهد پذیرفت.
۷ - چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره هاي کارداني فني و 
کارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي  مهر ماه سال ۱3۹۷ )مرحله شهریور ماه( قرار گرفته 
باشد و در مرحله تكمیل ظرفیت )همین مرحله( براي ادامه تحصیل در یكي از مراکز ثبت نام 

نماید، قبولي قبلي وي در شهریورماه سال ۱3۹۷، لغو خواهد شد. 
8 - کلیه متقاضیان»مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، 

از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
۹ - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مؤسسه اي که به آن مراجعه 
نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان )بجز موارد تبصره بند ۱ فوق( تا زمان تأیید 

نهایي این سازمان به  صورت مشروط و همزمان با پذیرفته شدگان شهریور ماه خواهد بود.
مدارك الزم براي ثبت نام:

۱ - شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.
۲ - تصویر شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3 - تصویر کارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4 - اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهي آن براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر 
و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یك برگ تصویر آن.

5 - اصل مدرك دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه یا گواهي پایان دوره سه ساله نظام 
جدید با مهر و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یك 

برگ تصویر آن.
6 - اصل فرم تأییدیه معدل براي فارغ التحصیالني که تاکنون گواهینامه پایان تحصیالت 

براي آنان صادر نشده است.
۷ - گواهي اشتغال به کار با امضا و مهر باالترین مقام مسؤول، آخرین فیش حقوقي و آخرین 

حكم کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار )براي پذیرفته شدگان شاغل(.
8 - مدرکي که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد را با توجه به بند ۲-3 مقررات وظیفه 

عمومي مندرج در صفحات 3 و 4 دفترچه راهنماي پذیرش مشخص نماید.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره  
اين  به  مراجعه حضوري  از  و  بگذارند  میان  در  )کد 021(  گوياي : 42163  تلفن 

سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تكميل ظرفيت پذيرش دوره هاي كارداني فني و 
كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي  دانشگاه 

جامع علمي - كاربردي مهر ماه سال 1397

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

دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصرًا متعلق به پدیدآورندة 
آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و 
استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این 
موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی 

الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعية بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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چرا بايد تستی کار کرد؟ 
برخی از معلم ها و دانش آموزان تصّور می کنند عامل موفقیت در آزمون سراسری این 
است که داوطلب به مفاهیم کتاب های درسی کاماًل مسلط باشد تا بتواند به هر نوع 
در سؤال  می گویند  آنها  باشد.  پاسخگو  درسی طرح می شود،  مباحث  از  که  سؤالی 
تشریحی، بهتر می توان سطح علمی دانش آموز را سنجید و به نقاط ضعف و قوت او 
پی برد، اما در سؤال تستی، احتمال دارد که داوطلب بر پایه شانس و اقبال، به برخی 
از سؤال ها پاسخ صحیح بدهد؛ البته ما نیز معتقدیم که اولین و مهم ترین قدم برای 
هر داوطلبی، تسلّط بر مباحث درسی است و امتحان تشریحی می تواند مباحث علمی 
را در ذهن دانش آموز نهادینه کند، اما این موضوع، به معنای بی توجهی به تست و 

و  بیشتر  اضطراب، دقت  برای کاهش  داوطلب  نیست. یك  تستی  آزمون های 
 کسب سرعت عمل الزم در جلسة آزمون سراسری، 

پیدا کردن نكات ریز و ظریف هر مبحث درسی، پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین راه 
حل، نیاز به پاسخگویی به تست های متعدد و متنوع دارد. در واقع داوطلبی که اصول 
و قوانین تست زني را خوب بلد نباشد و در تست زنی مهارت نداشته باشد، حتی اگر 
خیلی خوب درس خوانده باشد و معدل کتبی نهایی اش هم ۲۰ باشد، مطمئناً در 

رقابت میلیونی و فشردة کنكور نتیجه خوبی نخواهد گرفت.
را جدی  تست زنی  ولی  دارند،  باالیی  مطالعة  که ساعت  افرادی  بگوییم  می خواهیم 
نمی گیرند، به نتیجة مطلوبی نمی رسند؛ در حالی که تست زنی مطلوب و هدفمند، 
بهتری  نتیجة  کسب  به  منجر  و  می برد  باال  را  مطالعه  ساعت  و  یادگیری  کیفیت 

می شود.

کی تست بزنیم؟ 
زد  تست  درس  یك  مطالعة  از  قبل  باید  آیا 
و  فراگرفت  تست  در  را  درسی  نكته های  و 
رفت؟  درس  یك  مطالعة  سراغ  به  سپس 
آیا باید یك بار روزنامه وار درس را خواند 
ظریف  نكته های  تست،  زدن  با  بعد  و 
در  را  آنها  و همة  فراگرفت  را  درسی 
آیا  کرد؟  یادداشت  درسی  کتاب 
باید اول درس را به طور مفهومی 
و تشریحی خوب فراگرفت و در 
نظر، سؤال  مورد  مبحث  زمینه 
از  بعد  و  کرد  حل  تشریحی 

از همین حاال 
خودآزمایی را جدی بگیرید

يكی از بزرگترين تفاوت های سال دوازدهم با ساير سال های تحصیلی، نقش مهم سؤال های چهارگزينه ای در اين سال است. تا سال 
دوازدهم، سؤال های چهارگزينه ای يا جايگاهی در برنامۀ آموزشی دانش آموزان ندارد يا حضورش نسبت به سؤال های تشريحی کم رنگ تر 
است، اما سال دوازدهم، سؤال های چهارگزينه ای اهمیت بسیار زيادی برای دانش آموزان دارد؛ زيرا آزمون سراسری به صورت چهارگزينه 

ای برگزار می شود. 
اما يک دانش آموز سال دوازدهم از کی و چگونه بايد از سؤال های چهارگزينه ای استفاده کند؟ آيا از ابتدا بايد زمان را در سؤال های 
چهارگزينه ای لحاظ کند؟ آيا بايد از همان ابتدا نمرۀ منفی را در اين آزمون ها در نظر گرفت؟ )در آزمون سراسری، هر تستی که غلط 

پاسخ داده شود، نمرۀ منفی دارد؛ در نتیجه، پاسخ ندادن به يک سؤال، بهتر از پاسخ غلط دادن به آن است(.
در اين مقاله به بررسی سؤال های فوق می پردازيم.
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تسلط کامل به آن درس یا مبحث، به سراغ تست رفت؟ 
واقعیت این است که نمی توان یك نسخه مشترك برای همة 
رتبه های  بهترین  که  می بینیم  عمل  در  و  پیچید  داوطلبان 
کرده اند؛  عمل  متفاوت  زمینه،  این  در  سراسری،  آزمون 
برای مثال، یاسمن میر، رتبة شش کشوری گروه آزمایشی 
مطالعة  برای   ،۹6 سال  سراسری  آزمون  در  تجربی  علوم 
زیست شناسی به تست پای بند بود و می گفت: فقط یك بار 
تست های  و سپس  می خواندم  را  درسی ام  کتاب  روزنامه وار 
مرتبط با مبحث مورد نظر را می زدم و نكات تستی را مهم 
را در حاشیة کتاب درسی ام یادداشت می کردم و دفعات بعد، 

کتابم را با همة نكات یادداشت شده مطالعه می کردم. 
در مقابل، سید شایان پور میر بابایی، رتبة یك گروه آزمایشی 
علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۹3، در همین زمینه 

می گفت: زیست شناسی را به طور خیلی دقیق و مفهومی می خواندم و همه قسمت ها 
و شكل های کتاب را بررسی می کردم و سپس برای هر مبحث، تست های زیادی حل 

می کردم.
باید یك یا  نباید در تست زدن عجول بود و حداقل   همچنین عده ای معتقدند که 
دو روز بین خواندن یك مطلب و حل تست آن، فاصله باشد تا اطالعات خوانده شده، 
از حافظة کوتاه مدت به حافظة بلند مدت منتقل شود و سپس با تست زدن متوجه 
ضعف ها و اشتباهات خود گردید؛ وگرنه، اگر بالفاصله تست زده شود، داوطلب چون 
تصور  و  بزند  را  تست ها  اعظم  بخش  می تواند  راحتی  به  دارد،  خاطر  در  را  مطالب 

می کند که تسلط الزم را در  این زمینه کسب کرده است. 
عده ای نیز می گویند بعد از یاد گرفتن هر مطلب باید تست زد تا داوطلب متوجه شود 

که به نكات مهم و اصلی مبحث مورد نظر مسلط شده است یا خیر. 
اما در کل می توان گفت با توجه به هدفی که داوطلب از تست زدن دارد، می تواند 

زمان تست زدن خود را تعیین کند؛ برای مثال، اگر هدف داوطلب، 
زدن تست هاي آموزشی یا یادگیری است، باید تست های مورد نظر 
را درطول هفته تقسیم کند؛ چرا که یادگیری، فرایندی تدریجی 

است و با گذشت زمان انجام می شود و مغز نمی تواند در 
و  کند  تحلیل  را  زیادی  مباحث  زمان،  یك 

توجه  دارد.  نگه  زیادی  زمان  مدت  برای 
مرحله  آموزش  این  که  باشید  داشته 

تست زنی،  هنگام  که  نیست  نیازی  و  شماست  یادگیری  و 
خیلی مقید به زمان و سرعت عمل باشید، بلكه مهم است 
که تست ها را به جواب نهایی برسانید و انتظار نداشته باشید 
که در این مرحله، سرعت تست زنی و تعداد پاسخ های درست 
شما در هر درس زیاد باشد. مهم این است که با تست زنی 
آشتی کنید و منتظر نباشید که به طور کامل یك مبحثی 
به  زیرا عادت  بروید؛  آن  به سراغ تست  بعد  و  فرا گیرید  را 
تست زنی، یكی از اصول یادگیری و مطالعة مفید برای آزمون 
به  اعتماد  افزایش  و  آرامش   حفظ  باعث  و  است  سراسری 
نفس در مواجهه با تست های آزمون و حتی کنكور می شود.

مراجعه به جواب تشریحی و مطالعة عمیق و دقیق آن در این 
مرحله نیز بسیار مهم است؛ چون انجام این کار باعث می شود 
که نكتة سؤال و علت رّد گزینه های دیگر را به خوبی متوجه 
شوید و همچنین از راه حل های تستی )که گاه به ذهن شما نرسیده بود( بهره ببرید 

و با مطالعه ای که می کنید، مطالب درسی نیز مرور بشود. 
در تست ارزیابی سنجشی، باید تقریباً بعد از گذشت یك هفته از تست زدن آموزشی، 
تست های خود را بزنید. در این مرحله باید تست زنی همراه با رعایت زمان باشد و با 
تست های متنوع )در سطح های مختلف( مهارت خود را تقویت کنید و خود درا برای 

هر نوع تست و در هر سطحی آماده سازید. 
مرحلة آخر تست سرعتی، جمع بندی است. این مرحله معموالً از اسفند یا فروردین 
ماه شروع می شود. در این مرحله حتماً باید به شیوة کنكور از خودتان آزمون بگیرید؛ 
یعنی در مرحلة اول، مجموعه دروس عمومی را در ۷5 دقیقه پاسخ دهید و سپس کل 
دروس عمومی و اختصاصی را در زمانی مشابه 
پاسخگو  آن  مشابه  شرایطی  با  و  کنكور 
باشید؛ تا بتوانید ذهنتان را عادت دهید 
به سراغ درس دیگر  از یك درس  که 
برود و در عین حال سردرگم نشود؛ 
مدت  بتوانید  باید  ضمن  در 
مداوم،  صورت  به  ساعت  چند 
تست های دروس مختلف را 
و  جسمی  خستگی  بدون 

ذهنی پاسخ بدهید.

تست زنی آشتی  با  كه  است  اين  مهم 

كنيد و منتظر نباشيد كه به طور كامل 

به  بعد  و  گيريد  فرا  را  مبحثی  يک 

سراغ تست آن برويد؛ زيرا عادت به 

و  يادگيری  اصول  از  يكی  تست زنی، 

سراسری  آزمون  برای  مفيد  مطالعة 

است و باعث حفظ آرامش  و افزايش 

اعتماد به نفس در مواجهه با تست های 

آزمون و حتی كنكور می شود
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سازمان،  این  اطالع رساني  پایگاه  در  مندرج    1397/6/17 مورخ  اطالعیه  پیرو 
تحصیلي  رشته   پذیرش  ظرفیت  چند برابر  معرفي شدگان  توجه  بدین وسیله 
دانشگاه هاي علوم  و  دانشكده  فوریت هاي پزشكي  ناپیوسته  نیمه متمرکز کارشناسي 
پزشكي )کد رشته محل هاي ۱۲۰۲ تا ۱۲3۹ مربوط به کد رشته امتحاني ۱۱4 گروه 
آموزشي پزشكي( در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ۱3۹۷ را به  منظور 
انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته  تحصیلي ذي ربط، به موارد زیر 

جلب مي نماید:
داوطلباني که اسامي آنان در ردیف معرفي  شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته 
پزشكي  دانشگاه هاي  علوم   و  دانشكده  پزشكي  فوریت هاي  نیمه متمرکز   تحصیلي 
)کد رشته محل هاي ۱۲۰۲ تا ۱۲3۹ مربوط به کد رشته امتحاني ۱۱4 گروه آموزشي 
پزشكي( اعالم گردیده، الزم است که با توجه به استان محل اقامت خود و در نظر 
سایر  و  مصاحبه  انجام  مجري  دانشگاه  به  منحصراً  ذیل،  جدول  مندرجات  گرفتن 
جداً  مجري  دانشگاه هاي  سایر  به  مراجعه  از  و  نموده  مراجعه  خود  گزینش  مراحل 
خودداري نمایند. عدم مراجعه داوطلب به دانشگاه مربوط براي مصاحبه و سایر مراحل 

گزینش، به منزله انصراف از پذیرش در این رشته تحصیلي تلقي خواهد شد.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاريخ و محل برگزاري 
مصاحبه از معرفي شـدگان 

چند برابر ظرفيت پذيرش رشته  

تحصيلي نيمه متمركز فوريت هاي 

پزشكي در آزمون كارداني به 

كارشناسي ناپيوسته سال 1397

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد فراگیر 
دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱3۹۷)نوبت نوزدهم( مي رساند که ثبت نام براي شرکت در 
آزمون مذکور از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان از روز یكشنبه ۹۷/۰۷/۲۹ آغاز شده 
است و در روز یكشنبه ۹۷/۰8/۰6 پایان مي پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام، که 
داراي شرایط عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام 

و شرکت نمایند.

شرايط ثبت نام:
الف( هر داوطلب  براساس  عالقه  فقط مي تواند در یك کدرشته  امتحاني )بر اساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون( ، ثبت نام  و در امتحان مربوط 

شرکت  نماید.
ب( داوطلبان الزم است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، به  منظور ثبت نام  شخصاً 
به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به 

تكمیل تقاضانامه ثبت نامي اینترنتي اقدام نمایند.
 ج( ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون  سال ۱3۹۷ به روش ذیل امكان پذیر است:

ثبت نام  اعتباري  کارت  تهیه  براي  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه   -۱ 
)سریال ۱۲ رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام.

۲- تهیه فایل عكس اسكن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
4- ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر 

)۹۷/۰۷/۲۹ لغایت ۹۷/۰8/۰6(.
5- با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبكه شتاب که پرداخت الكترونیكي آنها فعال 
است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ )هفتصد هزار( 

ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون اقدام نمایند.

د  ( تذكرات  مهم:
۱- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تكمیل شود.

۲- مسؤولیت  صحت  کلیه  مندرجات  تكمیل  شده  )مندرجات  فرم  تقاضانامه( به  عهده  
داوطلب  خواهد بود.

3- پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطالعات تقاضانامه، اعمال هیچ گونه تغییري در 
مندرجات فرم  تقاضانامه  ثبت نام امكان پذیر نیست؛ بنابراین،  داوطلب  باید در زمان تكمیل 

اطالعات تقاضانامه، نهایت دقت را به کار گیرد.
4- هر موقع  مشخص  شود که  داوطلب،  حقایق  را کتمان  نموده  یا واجد یكي  از شرایط و 
ضوابط مندرج  در  دفترچه  راهنما  نیست، در هر مرحله اي  از آزمون  )ثبت نام ، شرکت  در 

آزمون ، پذیرفته شدن ، حین  تحصیل  در دانشگاه  و ...( محروم  خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
نموده و سپس  تكمیل  را  تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور  نویس  فرم پیش   ابتدا 
براساس فرم پیش نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتي این سازمان، اطالعات الزم را بر اساس 

بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. راهنماي جامع نحوه تكمیل فرم در برنامه 
نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند به 
این راهنما مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام دقت 
نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي )کان لم یكن( 

تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي، برگزاري و محل آزمون:
براساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن 
ماه سال ۱3۹۷)نوبت نوزدهم( در روز جمعه مورخ ۹۷/۰۹/۲3 برگزار خواهد شد. داوطلبان 
الزم است که از روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۱ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۲ با 
مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون 
و برگ راهنماي شرکت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان براساس استان و 
شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۲8 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است که 
داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 5  دفترچه راهنماي  ثبت نام و درج کد مربوط به 

استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

نـكات و توصيه هاي  مـهم :
۱( با توجه به تأثیر ۲۰ درصدي معدل دوره  کارشناسي، اکیداً توصیه مي گردد که داوطلبان، 
معدل دوره کارشناسي خود را با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه با دقت درج 
نمایند. شایان ذکر است که معدل کارشناسي تراز شده و میانگین وزني آنها تأثیر بیست 

درصدي در نمره کل داوطلبان خواهد داشت.
۲( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأکید مي شود که تمام مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط، در کافي نت نظارت مستقیم 

داشته باشید.
3( با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
از  آنان  ثبت نام  که  داوطلباني  براي  موضوع  )اين  داوطلبان  عكس  ارسال  در 
سوي ديگران انجام مي شود رخ داده است( تأکید مي گردد که، عالوه بر کنترل 
اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عكس ارسالي دقت نمايید تا اشتباهًا 
عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است که در 
صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقی شده 

و مطابق مقررات با وی رفتار خواهدشد.
4( توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و 
کد پي گیري ۱6 رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و مندرجات آن را کنترل 

نموده و نزد خود نگهداري نمایند.
5( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي 

 اعالم  خواهد شد. 
6( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( 
سازمان اقدام نموده یا در ساعات اداري با شماره تلفن گویاي : 42163- 021 با روابط 

عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد 
فراگير دانشگاه پيام نور بهمن ماه  سال 1397 )نوبت نوزدهم(
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»فرزند کدام يک از شما، والدين محترم، تلفن همراه ندارد؟« 
ایــن ســؤال، اولین حرفــی بــود کــه مدیــر مدرســه، بعــد از ســالم و احــوال پرســی 
معمــول، در جلســه شــورای اولیــا و مربیــان گفــت . ناخــودآگاه نگاهــی بــه اطرافــم 
ــتش را  ــن دس ــی از والدی ــی یك ــردم، حت ــور می ک ــه تص ــور ک ــان ط ــردم و هم ک
بلنــد نكــرده بــود و تمــام دانش آمــوزان ســال چهــارم ایــن مدرســه، تلفــن همــراه 

داشــتند. 
ــه  ــت و ب ــرفته نیس ــی پیش ــه کس ــد چ ــی فرزن ــید: گوش ــر پرس ــر مدی ــار دیگ ب

نمی شــود؟  متصــل  جمعــی  ارتبــاط  شــبكه های 
ایــن بــار تعــداد معــدودی از والدیــن دستشــان را بلنــد کردنــد، و البتــه عــده ای نیــز 

از کیفیت گوشــی فرزندشــان اطالعــی نداشــتند!
آقــای مدیــر نفســی عمیــق کشــید و ســپس گفــت: آیــا می دانیــد همــان موقــع کــه 
شــما در خــواب نــاز هســتید و انتظــار داریــد کــه فرزندتــان هــم پشــت در بســته 
ــش در  ــا گوشــي موبایل ــداد، ب ــا ســه بام ــن ســاعت دو ت اتاقــش خــواب باشــد، بی
»تانگــو«، »وایبــر«، »واتــس آپ«، و .... ســرگرم گفــت وگــو اســت؟! آیــا می دانیــد 

زمانــی کــه شــما فكــر می کنیــد فرزندتــان مشــغول مطالعــه درس یــا تســت زدن 
ــا در  اســت، وقــت او صــرف بازی هــای کامپیوتــری موجــود در موبایــل می شــود ی
شــبكه های اجتماعــی ســر بــه ســر دوســتان و همســن و ســال هایش می گــذارد؟! 
ــد دانش آمــوز شــما یــك گوشــی  ــد فرزن ــد کــه چــرا بای هیــچ وقــت فكــر کرده ای
پیشــرفته داشــته باشــد؟ وســیله ای کــه شــما هیــچ کنترلــی روی آن نداریــد؟ شــاید 
ــی  ــواده جهان ــمت خان ــه س ــه ب ــی ک ــد در دنیای ــزان معتقدی ــما عزی ــده ای از ش ع
حرکــت می کنیــم ، نمی شــود جوانانمــان را از تكنولــوژی پیشــرفته محــروم کنیــم؛ 
ــم، کــه البتــه مــن چنــدان  حتــی اگــر نظــر ایــن گــروه از والدیــن را هــم بپذیری
ایــن حــرف را قبــول نــدارم، بایــد بپذیریــد کــه امســال ســالی نیســت کــه فرزنــد 
ــراه و  ــن هم ــتفاده از تلف ــت اس ــود را صرف ــت خ ــاعت از وق ــد س ــما روزی چن ش
ــد شــما سرنوشت ســاز  ــرای فرزن ــق هــم ب ــد. امســال دقای ــات جانبــی آن کن امكان
اســت. کنكــور، رقابتــی ســنگین و تنگاتنــگ بیــن داوطلبــان خــوب و درس خــوان 
اســت، و اگــر فرزنــد شــما مدیریــت زمــان صحیــح و دقیقــی نداشــته باشــد، در ایــن 

مســابقه، جــزو نفــرات برتــر و موفــق نخواهــد بــود. 

در دوره آمادگي براي آزمون سراسري:

تلفن همراهتان  را 
همراهے  نكنيد !
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راســتش را بخواهیــد، ادامــه حــرف آقــای مدیــر را چنــدان گــوش نــدادم و ذهــن 
مــن مشــغول فرزنــد خــودم شــده بــود. بــه ایــن فكــر می کــردم کــه او را در خانــه 
ــی  ــی از زندگ ــزء الینفك ــراه ج ــن هم ــم و تلف ــدون گوشــی نمی بین ــت ب ــچ وق هی
اوســت! بــه ایــن فكــر می کــردم کــه همیشــه موقــع درس خوانــدن و تمریــن حــل 
ــه آن  ــار نگاهــی ب کــردن، گوشــی اش کنــارش هســت و هــر چنــد دقیقــه یــك ب
ــك پیام می شــود و گاهــی بیــش از نیــم ســاعت  ــدن ی ــدازد و مشــغول خوان می ان

مشــغول پیــام دادن و پیــام گرفتــن از دوســتانش اســت.
در همیــن افــكار بــودم کــه صــدای آقــای مدیــر، بــار دیگــر مــرا بــه خــود آورد کــه 
می گفــت: بــرای همیــن معتقــدم کــه بایــد گوشــی های پیشــرفته فرزندانتــان را از 
آنهــا بگیریــد. اگــر مســیر رفــت و آمــد آنهــا بــه خانــه طوالنــی اســت یــا فرزندتــان 
ــك گوشــی  ــید، ی ــر باش ــا خب ــد از او ب ــد و می خواهی ــه می کن ــه مطالع در کتابخان
ســاده هــم می توانــد نیــاز شــما را بــرآورده کنــد، و تــازه همیــن گوشــی ســاده را 
هــم نبایــد مــدام در اختیــار فرزندتــان قــرار دهیــد؛ بــرای مثــال، چــه ضرورتــی دارد 
کــه فرزندتــان بــا گوشــی بــه رختخــواب بــرود یــا در خانــه همیشــه یــك دســتش 
ــد  ــه می گوین ــری،  هم ــون سراس ــوب آزم ــای خ ــد؟ رتبه ه ــی باش ــار گوش گرفت
ــدودی از  ــان مح ــز  زم ــوده و ج ــدود ب ــراه مح ــی هم ــان از گوش ــه استفاده ش ک
ــرده  و  ــوش  ک ــان را خام ــع گوشی ش ــی مواق ــاعت ـ باق ــم س ــاًل روزی نی روز ـ مث
ــه مســائل جنبــی ناشــی از اســتفاده  اجــازه نمی داده انــد کــه ذهنشــان معطــوف ب

از موبایــل شــود. 
بــه خانــه کــه بازگشــتم، بــا خــودم تصمیــم گرفتــم کــه از فرزنــد بخواهــم تــا  در 
ــل  ــفانه او در مقاب ــا متأس ــد؛ ام ــر کن ــد نظ ــل تجدی ــتفاده اش از موبای ــوه اس نح
ــتفاده  ــان اس ــردن زم ــل و محــدود ک ــردن موبای ــوش ک ــورد خام ــنهادم در م پیش
ــان داشــته  ــت زم ــد مدیری ــه خــودش می توان ــت ک ــرد و گف ــری ک از آن، جبهه گی
باشــد و آن قــدر بــزرگ شــده اســت کــه بدانــد کــی و چقــدر از موبایلــش اســتفاده 
ــه  ــد ب ــه او نمی توان ــتم ک ــتم، می دانس ــدم داش ــه از فرزن ــناختی ک ــا ش ــد! ب کن
وسوســه گفــت و گوهــای تلفنــی بــا دوســتانش پیــروز شــود؛ امــا ترجیــح دادم کــه 
ســكوت کنــم و فرصتــی دیگــر بــه او بدهــم تــا خــودش متوجــه اشــتباهش شــود . 
یــك مــاه گذشــت و او همچنــان بــه جــای مطالعــه دقیــق و عمیــق درس هایــش، 
ــش را »چــك«  ــا چشــم دیگــر، موبایل ــود و ب ــاب درســی ب ــه کت ــك چشــمش ب ی

می کــرد! 
جالــب اینجــا بــود کــه وي دلیــل  عــدم موفقیــت خــود را در آزمون هــای 
آزمایشــی و امتحانــات مدرســه، اســترس می دانســت و اصــاًل قبــول نمی کــرد کــه 

تمرکــز نداشــتن روی کتــاب درســی، علــت کســب 
ــت.  ــن اوس ــرات پایی ــا و نم درصد ه

اوایــل آذر مــاه بــود کــه تصمیــم گرفتــم جدی تــر و 
ــن از او خواســتم  ــرای همی ــم؛ ب ــا او برخــورد کن ــر ب قاطعانه ت

کــه موبایلــش را خامــوش کنــد و تحویــل مــن دهــد، و در پاســخ 
بــه اعتراض هایــش کــه چــرا بــه او اعتمــاد نــدارم و برخــورد تحكمــی، 

ــه وي از  ــی اســت و اینك ــد تربیت ــای جدی ــیوه ه ــه دور از ش ــتباه و ب اش
ــتفاده  ــتانش اس ــی از دوس ــكال های درس ــیدن اش ــرای پرس ــراه ب ــن هم تلف

می کنــد، از او خواســتم کــه آذر مــاه را مطابــق خواســت مــن عمــل کنــد و اگــر 
ــار  ــاه بعــد، مــن طبــق میــل وي رفت ــود، از م ــاه راضــی نب ــن یــك م از نتیجــه ای

می کنــم. 
ــه  ــرد و ب ــم لجاجــت می ک ــود و کمــی ه ــه ب ــی، کالف ــی موبایل ــد روز اول از ب چن
ــت  ــر شــدن وضعی ــث بهت ــل باع ــود موبای ــه نب ــد ک ــت کن ــی می خواســت ثاب نوع
درســی او نمی شــود؛ امــا کــم کــم بــه خــود آمــد و وقتــی را کــه صــرف گــپ زدن 
ــدن و  ــه درس خوان ــرد، ب ــای موجــود در گوشــی اش می ک ــازی ه ــا دوســتان و ب ب
تســت زدن اختصــاص داد. هفتــه اول، تفــاوت چندانــی در نمراتــش ایجــاد نشــد؛ 
حتــی یكــی دوبــاری هــم بــه طعنــه گفــت کــه اگــر مشــكل از گوشــی بــود چــرا 
در حــال حاضــر نمراتــش بهتــر نمی شــود؛ امــا از هفتــه دوم، هــر دوی مــا شــاهد 
تغییــر قابــل توجهــی در وضعیــت درســی او بودیــم. همیــن تغییــر مثبــت و تشــویق 
ــراغ  ــتری س ــه بیش ــا عالق ــدم ب ــه فرزن ــد ک ــی  ش ــه، عامل ــای مدرس ــن و اولی م
ــا گوشــی موبایلــش  ــاه، وقتــی ب ــان یــك م ــرود و در نهایــت در پای کتاب هایــش ب
ــه  ــرای مــاه بعــد هــم، گوشــی اش ب ســراغش رفتــم، خــودش پیشــنهاد داد کــه ب
امانــت پیــش مــن بمانــد، و بعــد نفســی عمیــق کشــید و زیــر لــب گفــت: حیــف 

ــودم!  شــد! کاش از تابســتان ایــن کار را کــرده ب
ایــن روزهــا پســر مــن در رشــته ای کــه از ســال اول دبیرســتان آرزویــش را داشــت 
ــته و  ــر گذاش ــت س ــور را پش ــه کنك ــا اینك ــبختانه ب ــد و خوش ــل می کن تحصی
محدودیتــی نــدارد، چنــدان بــه گوشــی اش وابســته نیســت و در واقــع عــادت بــد 
یــك چشــم بــه گوشــی داشــتن و چشــم دیگــر مشــغول کارهــای دیگــر بــودن را 
کنــار گذاشــته اســت و هنــوز می گویــد کــه ای کاش ســال آخــر، زودتــر گوشــی اش 
ــا رتبــه ای  را کنــار می گذاشــت و تابســتان و دو مــاه پاییــز را از دســت نمــی داد ت
بهتــر کســب می کــرد و می توانســت رشــته مــورد عالقــه اش را در دانشــگاهی کــه 

ــود، تحصیــل می کــرد!  ــش ب ــده آل ای

فرزندم به جای مطالعه دقيق و عميق درس هايش، 

يک چشمش به كتاب درسی بود و با چشم ديگر، 

موبايلش را »چک« می كرد!
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عنوان  به   کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مجموعه  ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمك آموزشی به 
داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است، در سال 
تحصیلی ۹۷-۹8 نیز، همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمایشی سنجش 
پیش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصیل پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود 
را برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱3۹8 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده 

می  نمایند، طرح  ریزی نموده است.
ويژگی های آزمون های آزمايشی جامع سنجش پيش:

* برگزاری آزمون های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 

داوطلبان در دروس پایه؛
* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛

* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و 

مقایسه با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ  های کاماًل تشریحی به داوطلبان؛

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

نحوة برگزاري آزمون ها:
این آزمون ها مجموعاً در ۱۰ نوبت برای سال تحصیلی ۹۷-۹8 برگزار می گردد. شش نوبت 
از آزمون های آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا 
داوطلبان شرکت کننده، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی 
خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت تحصیلی خود 

اقدام نمایند.
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند ۹۷ برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان به 
شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع 
تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون هر 
مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیم بندی(، به عالوة 
سؤاالت منابع درسی مرحله قبل، طراحی می گردد )برای مثال، در مرحله سوم، آزمون 
قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور مي شود؛ با این تأکید که 

بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(. 
آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱3۹8 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
و  و خصوصیات  هدفمند  زمانی  فاصله های  با  جامع  آزمایشی  آزمون  نوبت   4 ،۱3۹8

ویژگی های منحصر به فرد و مكمل یكدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:

هر  از  قبل  سه شنبه  روز  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  جلسه  به  ورود  کارت 
نشانی: به  آموزشی  تعاونی خدمات  اینترنتی شرکت  سایت  از طریق  منحصراً   آزمون، 

اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان  و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir
فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.

برگزاری  روز  بعدازظهر همان  در  آزمون های آزمايشی،  از  نوبت  نتایج هر  کارنامه 
هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.irمنتشر 
می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، 
شد.  خواهد  عمل  کشور  آموزش  سازمان سنجش  ضوابط  و  مصوبات  آخرین  براساس 
همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره 
آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به 

ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
شهرية آزمون ها:

جدول شهرية آزمون ها:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امكان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع را به 
تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی 

سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
الزم بـه  ذكر اسـت كه جـدول تكميلـی مربوط بـه هزينه هـای ثبت  نام، 
برای دانـش  آموزانی كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشـی سـنجِش 
 دهـم به صـورت تلفيقی هسـتند، در سـايت اينترنتـی ثبت نـام آزمون  ها 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، بهتر است تعداد مراحل 
و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 
آزمایشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی است که مطلوب ترین 
 حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام یكجا در ۹ نوبت آزمون 
)5 نوبت آزمون مرحله ای + 4 نوبت آزمون جامع( است که در این صورت با احتساب 
و  ریال   3۰4/۰۰۰ حدوداً  آزمون  هر  شهریه  متوسط  ریالی،   36۰/۰۰۰ ویژه  تخفیف 

۲/۷4۰/۰۰۰ مجموعاً ریال است.
همچنین الزم به یادآوري است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از 
سوي دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.
نحوة ثبت نام:

آزمون ها در سراسرکشور  این  به شرکت در  داوطلبان عالقه مند  پرداخت اينترنتی: 

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

آزمون هاي آزمايشي سنجش پيش 
»ويژة فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«
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با توجه به درخواست دانشگاه پیام نور مبني بر عدم تكمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي 
تحصیلي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال ۱3۹۷ و با توجه 
به موافقت دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بدین وسیله به اطالع کلیه 
داوطلبان عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه 
پیام نور )اعم از داوطلباني که در آزمون سراسري سال ۱3۹۷ ثبت نام نموده یا ننموده اند( 
مي رساند که داوطلبان به منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي و مراکز و واحدهاي آموزشي 
پذیرنده دانشجو در این مرحله، مي توانند به لینك جست و جوي عنوان مرکز / واحد 
پایگاه  به  همچنین  و  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  در  مندرج  کدرشته  و  آموزشي 
اطالع رساني دانشگاه پیام نور مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مرکز / واحد 
آموزشي مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذیل و با توجه به موارد مربوط، از 
تاریخ ۱3۹۷/۰۷/۲۲ لغایت ۱3۹۷/8/۱5 به مرکز / واحد آموزشي محل پذیرش رشته مورد 

تقاضا مراجعه نمایند.
۱- کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۱3۹۷/۰6/3۱ داراي مدرك دیپلم کامل متوسطه 

نظام قدیم )دوره چهارساله( یا پیش دانشگاهي یا کارداني )فوق دیپلم( بوده باشند.
تبصره: در صورت امكان تشكیل کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري از سوي 
مرکز / واحد آموزشي مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني که حداکثر تا تاریخ ۱3۹۷/۱۱/3۰ 
موفق به اخذ مدرك پیش دانشگاهي یا کارداني گردند، مي توانند در رشته یا رشته هاي 

تحصیلي مربوط متقاضي شوند.
۲- کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مرکز / واحد آموزشي مربوط، بابت هزینه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال از طریق سیستم 

پرداخت الكترونیكي در سایت سازمان اقدام نمایند.
3- هر داوطلب منحصراً مي تواند در یك گروه آزمایشي و یك کدرشته محل متقاضي شود. 
بدیهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، اطالعات وي 
از بانك اطالعات پذیرفته شدگان یكي از مؤسسات بر اساس ضوابط این سازمان حذف شده 

و هیچ گونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طریق مراکز / واحدهاي 
آموزشي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بدیهي 
است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر یا تعویض نیست.

5- کلیه متقاضیان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، 
از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.

6- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مرکز یا واحد آموزشي 
که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تأیید نهایي این 

سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
۷- آن دسته از داوطلباني که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون سراسري سال 
۱3۹۷ )مرحله شهریور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در این مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه 
تحصیل باشند و در یكي از مراکز/ واحدهاي آموزشي ثبت نام نمایند، قبولي قبلي آنها در 

شهریورماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نياز:

۱- اصل یا گواهي مدرك تحصیلي دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر 
دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

۲- اصل یا گواهي مدرك تحصیلي دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان 
یا سازمان آموزش و پرورش.

3- اصل یا گواهي مدرك پیش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان 
آموزش پرورش.

4- گواهي اخذ مدرك کارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك دیپلم نظام جدید که 
فاقد مدرك پیش دانشگاهي هستند.

5- اصل شناسنامه و دو برگ کپي از صفحات آن.
6- اصل کارت ملي و دو برگ کپي از آن.

۷- شش قطعه عكس 4×3 تهیه شده در سال جاري.
8- مدرك نظام وظیفه براي برادران مشمول.

کلیه پذیرفته شدگان باید به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم یا گواهي پیش دانشگاهي خود، 
به »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلي )ارزش تحصیلي( از اداره 
آموزش  و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به 
دانشگاه ارائه دهند.کلیه پذیرفته شدگان حتماً باید نام  رشته و مرکز / واحد آموزشي محل 

تحصیل خود را در فرم »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« اعالم نمایند..
پایگاه  اینترنتي  پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان   ضمناً 
 اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org یا با شماره  تلفن گویاي : 42163 )کد 021( 

در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تكميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفًا با اعمال سوابق تحصيلي آزمون 
سراسري سال 1397 در مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور

سایت  به  مراجعه  و  شتاب  شبكه  عضو  بانكی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی   شرکت 
 www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و کد رهگیري را دریافت نمایند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
داوطلب نیست و الزم است که وي بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و 
شماره رمز( به لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد 

پی گیری ۱6 رقمی را دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه سؤال 
در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 4۲۹66-۰۲۱ )صدای داوطلب( 

تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی ۱۲:3۰ و عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت یكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همكار، در صورت داشتن هرگونه سؤال 
مي توانند در ساعات: صبح 8:3۰ الی ۱۲:3۰و عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰ با شماره تلفن هاي: 

88844۷۹۱ الی 88844۷۹3 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در این مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یكجا انجام دهید.

۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نـــام بـــــرای کلیــــه داوطلبـــــان سراسر کشور، از طریق 
نشـانی:www.sanjeshserv.ir انجام می گـردد. همچنیـن  بـه  اینتــــرنتی  سـایت 
داوطلبـان و مراكز آموزشـی متقاضـی آزمون هـای آزمایشـی سـنجش می توانند، 
در صـورت تمایـل، بـا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی 
کارکنان سـازمان سـنجش آموزش کشـور به نشـانی: تهـران، پل کریم خان زنـد، خیابان 
میـرزای شـیرازی، خیابـان شـهید نژادکـی، روبـروی کالنتری ۱۰5 سـنایی، پـالك 3۰، 
تلفـن: 883۲۱455 نسـبت بـه ثبت نام در ایـن آزمون ها در سـاعات اداری اقـدام نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 
کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی امكان پذیر است(.

آزمون های  ثبت نام  لینك  است:  ارائه شده  )در سایت  ثبت نام  فرم  تكمیل  گام دوم: 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان
 سازمان سنجش آموزش كشور



  3۰ مهرماه ۱3۹۷    سال بیست و سوم ، شماره ۲۹  


