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10 ربیع الثانی ، سالروز وفات حرضت معصومه 

)سالم ا.. علیها( بر متام مسلامنان تسلیت باد

هدف، وسيله را  توجيه نمي کند!
امروز با حضور وزير علوم :

از  برگزيدگان بيست و سومين دوره المپياد 
علمی - دانشجويی كشور تجليل می شود

اطالعيه های سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 

1398 گروه آزمايشي هنر )نظام قديم( 

و )نظام 3-3-3-3(

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  صد و سي و سومين دوره آزمون 
 )Tolimo:E-A2018( زبان انگليسي پيشرفته

»همسان بودن« به معنی »يكسان بودن« نيست ! 

نحوۀ پاسخگويی داوطلبان گروه 
آزمايشی هنر در آزمون سراسری 97

با خالصه نويسي، راه يادگيری را هموار كنيد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد مهلت ثبت نام در چهارمين 
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي 

زبان فارسي )سامفا( سال 1397
پيرو اطالعيه مورخ 1397/9/3 بدين وسيله به اطالع 
كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در چهارمين آزمون 
سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( 
نمودن  فراهم  به منظور  سال 1397 مي رساند كه 
تسهيالت بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا 
تاريخ 1397/9/25 براي ثبت نام در اين آزمون اقدام 
ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه اين افراد 
بتوانند تا روز يكشنبه مورخ 1397/10/2 نسبت به 

ثبت نام يا ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.
در  مهلت  در  كه  دارد  متقاضيان، ضرورت  كليه  لذا 
نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق اطالعيه مورخ 
97/9/3 و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز، 
به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به 

ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.
به  نسبت  قباًل  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  ضمناً 
ثبت نام در اين آزمون اقدام نموده اند، مي توانند، در 
و  به مشاهده  نسبت  فوق،  تاريخ  تا  تمايل،  صورت 

ويرايش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان
 سنجش آموزش كشور
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حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند: 
 هر كس قبر عّمه ام حضرت معصومه )س( را 
اهل  كند،  زيارت  قم  در  معرفت[  و  ]با عالقه 

بهشت خواهد بود. 

او  و  مي برند  را  او  فرمان  كه[  مباش  آ نان  ]از 
كمال  به  را  خود   حق  و  مي كند،  نافرماني 

مي ستاند و حق ديگري را به كمال نمي دهد. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
فاصلة كفر و بندگي، ترك نماز است.

27 آذر، سالروز شهادت آیت ا.. دکرت مفتح 

و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گرامی باد

سـودجويي، تجارت، اشـتغال و انواع و اقسـام واژگاني 
از ايـن دسـت، بـه سـهم خـود، عبـارات و مفاهيمـي 
ارزشـمندند و هـر يـك مي توانند كاركردهـاي فردي 
و اجتماعي مفيد و سـودمندانه اي داشـته باشـند و به 
ثروت هـاي مـادي و معنـوي يـك جامعـه بيفزاينـد؛ 
امـا مشـكل اينجاسـت كـه در برخـي از مـوارد، ايـن 
»سـودجويي« و تجـارت پيشـگي، جايـگاه خويش را 
گـم مي كنـد و افـرادي بـا اسـتفاده از شـعار معـروف 
بـه  نـه  )اگـر  توجيـه مي كنـد«  را  وسـيله  »هـدف، 
زبـان و بيـان، ولـي در عمل( بـه جايي مي رسـند كه 
مي خواهنـد از ارزش هـاي اخالقـي جامعه گـذر كرده 
و بـه هـر نحـو ممكن به سـود سرشـار و بـادآورده اي 

در آشـفته بازار تبليغـات نابسـامان برسـند. 
تـا اينجـاي كار نيـز اگـر صرفـاً ايـن »سـودجويي« با 
اغـراق و بزرگ نمايـي، كـه معمـوِل تبليغـات تجـاري 
شـود،  تمـام  اسـت،  امـروز  سـرمايه داري  نظـام  در 
حرفـي نيسـت؛ امـا مشـكل آنجاسـت كـه برخـي از 
ايـن مؤسسـات، نـه بـا تبليغـات اغـراق گونـه خـود،  
بلكـه بـا اصـرار بـر سـخنان كـذب و »دِر بـاغ سـبز 
نشـان دادن« بـه داوطلبـان چنـد صـد هـزار نفـري 
و  كارشناسي ارشـد، دكتـري  آزمون هـاي سراسـري، 
... بـه پـر كـردن كيسـه اي كه براي كسـب سـودهاي 
بـادآورده اندوخته انـد مي پردازنـد و بـا ايـن شـيوه، 
يكشـبه َره صـد سـاله مي روند و از هيچ بـه همه چيز 
مي رسـند؛ همـه چيـز كه تنهـا موردي كـه در آن راه 
نـدارد، اخـالق، اعتقـادات دينـي، معرفـت، وجـدان و 

اسـت.  معنويات 

بـه اصـِل حرف خـود در ايـن مجـال برگرديـم: بارها 
طريـق  از  مؤسسـاتي  كـه  اسـت  شـده   مشـاهده 
بـه منظـور جـذب و  اينترنتـي خويـش  پايگاه هـاي 
اغـواي كاربـران، كـه اكثـر آنهـا را داوطلبـان ورود به 
مقاطـع  در  عالـي  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
تحصيـالت تكميلـي، بـه خصـوص كارشناسي ارشـد، 
تشـكيل مي دهنـد، بـا درج عبـارت »پذيـرش بـدون 
كنكـور در كارشناسي ارشـد« يـا عبارت هـاي ديگري 
شـبيه آن، اقـدام بـه سوءاسـتفاده هاي مالـي از افـراد 

مي نماينـد.
در هميـن سـتون و از همين مجال، ضمن هشـدار به 
اين گونه شـبه مؤسسـات و اعالم حفظ حق شـكايت 
از آنهـا بـه نهادهـاي قضايـي، بـه داوطلبـان عزيـز و 
پرشـمار ايـن آزمـون، و همچنيـن سـاير آزمون هايي 
كـه متولـي رسـمي آنهـا سـازمان سـنجش آمـوزش 
كشـور اسـت، اعـالم مي كنيـم كـه ايـن سـازمان بـا 
هيـچ مؤسسـه و آموزشـگاهي در ايـن خصـوص و نيز 
در سـاير زمينه هـا هيچ گونـه همـكاري نـدارد و براي 
هيـچ يـك از آنهـا نيـز مجـوزي صـادر نكرده اسـت. 
ضمنـاً از داوطلبـان گرامـي و همچنيـن خانواده هـاي 
محتـرم آنهـا تقاضـا مي كنيـم كـه در صـورت مواجه 
شـدن با ايـن پايگاه هـاي اينترنتي و ديـدن اين گونه 
پيام هـا، هوشـمندانه عمـل كننـد و مراتـب را سـريعاً 
سـنجش  سـازمان  آزمون هـاي  حفاظـت  طريـق  از 
الكترونيكـي:  پسـت  نشـاني  بـه  كشـور  آمـوزش 
 hefazatazmon@sanjesh.orgگـزارش دهند. 

هدف، وسيله را توجيه نمي کند!
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تا 27 آذر )فردا( تمديد شد:
فراخوان حمايت از رساله های دكتری

صندوق حمایت از پژوهشـگران و فناوران کشـور 
اعـام کرد: بـا توجـه بـه درخواسـت های مکرر 
دانشـجویان مبنـی بـر تمدیـد زمـان چهارمین 
فراخـوان حمایـت از رسـاله های دکتـری، مهلت 
ارسـال و تکمیـل مـدارک متقاضیـان، تـا پایان 
سـاعت کاری روز سـه شـنبه مـورخ 27 آذرماه 

1397 )فـردا( تمدید شـد. 
بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومــی وزارت علــوم، بــه 
ــاوران،  ــت از پژوهشــگران و فن ــدوق حماي ــل از صن نق
ــری،  ــاله های دكت ــت از رس ــوان حماي ــن فراخ چهارمي
كــه از تاريــخ 15/ 6/ 97  لغايت 97/8/15 به پژوهشــگران 
ــاعت كاری  ــان س ــا پاي ــود، ت ــده ب ــانی ش ــالع رس اط
 روز ســه شــنبه مــورخ 27 آذرمــاه 1397 )فــردا( 

تمديد شد.
كشـور  فنـاوران  و  پژوهشـگران  از  حمايـت  صنـدوق 
ايـران( در چارچـوب سياسـت های  )بنيـاد ملـی علـم 
راهبـردی پژوهـش و فنـاوری، حمايـت از رسـاله های 
دكتـری را در دسـتور كار خـود قـرار داده اسـت تـا بـه 
هدايـت رسـاله های دكتری به سـمت نيازهای اساسـی 
پژوهشـی و فنـاوری كشـور، گسـترش مرزهـای دانـش 
و اسـتفاده حداكثـری از ظرفيت هـای بالقـّوه، قدم هـای 

اسـتواری برداشـته شـود.
از ايـن رو، از سـال 95 طـی برگـزاری سـه فراخـوان 
206۴ طـرح رسـاله دكتـری بـراي دريافـت حمايت به 
صنـدوق ارسـال شـده اسـت و از هر رسـاله دكتـری تا 

سـقف 30 ميليـون تومـان حمايـت می شـود.
متقاضيان دريافت اين حمايت می توانند، ضمن مراجعه 
 http://www.insf.org:نشانی به  صندوق  سايت   به 
از مطالعه دقيق آيين نامه، طرح های خود را در  و پس 
آدرس: به  پــژوهشــی  طــرح هــای   ســامــانــه 

 http://rtms.insf.org  ثبت نمايند.
تذکـر 1: طـرح بايـد بـه نـام اسـتاد راهنما در سـامانه 
ثبـت شـود )دقـت شـود بـه طرح هايـی كـه از طريـق 
پروفايل اسـتاد ارسـال نشـود، ترتيـب اثـر داده نخواهد 

. ) شد

تذکـر 2: قبل از ارسـال تقاضا از طريق پروفايل اسـتاد 
راهنمـا، دانشـجو موظـف اسـت كـه پروفايلـی بـه نـام 

خـود در سـامانه ايجـاد نمايد.
نکات مهم:

- دانشـجويان ورودی مهـر مـاه سـال 139۴ بـه بعـد 
می تواننـد در ايـن فراخـوان شـركت كننـد.

- دانشـجويانی كـه تاريـخ تصويـب پروپـوزال آنهـا در 
دانشـگاه از 96/6/15 بـه بعـد باشـد، امكان شـركت در 
ايـن فراخـوان را دارنـد )تبصـره يـك آيين نامـه مطالعه 

. شود(
- اسـتادان راهنمـا صرفـاً مجـاز بـه ارسـال يـك طـرح 

رسـاله دكتـری خواهنـد بـود.
- طرح هايـی كـه به صـورت كامل در سـامانه بارگذاری 

شـده باشـند، مورد بررسـی قرار خواهند گرفت.
- در اختيـار داشـتن شـماره طـرح )دريافـت شـده از 
طـرح،  وضعيـت  پی گيـری  بـرای  صنـدوق(  سـامانه 

اسـت. الزامـی 
- بررسـی طرح هـای ارسـال شـده، پس از پايـان مهلت 
فراخـوان صـورت گرفتـه و نتايـج نهايـی نيـز پـس از 
تصويـب در كميتـه تخصصـی صنـدوق اعـالم خواهـد 

 . شد

27 آذر )فردا(:
آخرين مهلت نهايی كردن ثبت نام 

زائران عتبات دانشگاهی
معــاون اجرایــی و اعــزام ســتاد عمــره و عتبات 
دانشــگاهیان، زمــان و مــکان تحویــل مــدارک 
و شــرایط اعــزام زائــران ذخیــره عتبــات 

ــرد. ــریح ک ــگاهیان را تش دانش
محمــد زارع، پــس از اعــالم نتايــج قرعــه كشــی 
عتبــات دانشــگاهيان، گفــت: ثبت نــام بيســتمين دوره 
عتبــات دانشــگاهيان از ششــم لغايــت هجدهــم آذرمــاه 
در ســايت لبيــك انجــام شــد و در بــازه زمانــی ســيزده 
ــور  ــگاهيان كش ــر از دانش ــزار نف ــش از 52 ه روزه، بي
بــرای اعــزام بــه عتبــات عاليــات ثبت نــام كردنــد كــه 
ــر  ــوان زائ ــه عن ــدادی ب ــام و تع ــی آن انج ــه كش قرع

ــا ذخيــره معرفــی شــدند. اصلــی ي
ــام  ــد ثبت ن ــره باي ــی و ذخي ــران اصل ــت: زائ وی گف
خــود را تــا 27 آذر مــاه )فــردا( در ســايت لبيــك 
نهايــی كننــد و مداركشــان را يــك مــاه قبــل از اعــزام 

ــد. ــل دهن تحوي
معــاون اجرايــی و اعــزام ســتاد عمــره و عتبــات 
ــی و  ــدگان اصل ــه ش ــه داد: پذيرفت ــگاهيان، ادام دانش
ــذ  ــه اخ ــبت ب ــت، نس ــن فرص ــد در اولي ــره، باي ذخي
ــد؛  ــدام كنن ــان اق ــود و همراهانش ــرای خ ــه ب گذرنام
ــه  ــه گذرنام ــه ارائ ــوط ب ــزام، من ــت اع ــون قطعي چ

ــت. ــر اس معتب
زارع، در خصــوص نحــوه اعــزام زائــران ذخيــره عتبــات 
ــران  دانشــگاهيان، نيــز گفــت: در صــورت انصــراف زائ

اصلــی، ذخيره هــا را بــه عتبــات اعــزام خواهيــم كــرد، 
و در صورتــی كــه امــكان اعــزام زائــران در تاريخ هايــی 
انتخــاب كرده انــد نباشــد، ســعی  كــه خودشــان 

ــوند.  ــزام ش ــر اع ــای ديگ ــود در تاريخ ه می ش
معــاون اجرايــی و اعــزام ســتاد عمــره و عتبــات 
ــی  ــد از نهاي ــره، بع ــران ذخي ــزود: زائ ــگاهيان، اف دانش
ــد  ــد مانن ــدارك، می توانن ــل م ــام و تحوي كــردن ثبت ن
زائــران اصلــی بــرای دريافــت وام اقــدام كننــد و وام بــه 

ــرد. ــق می گي ــز تعل ــران ني ــته از زائ ــن دس اي
معافيــت  از  كــه  دانشــجويانی  خصــوص  در  وی، 
تحصيلــی اســتفاده می كننــد، گفــت: دانشــجويان 
ــد،  ــتفاده می كنن ــی اس ــت تحصيل ــه از معافي ــر، ك پس
ــا نداشــته اند،  ــه داشــته ي ــاًل گذرنام ــه قب ــم از اينك اع
بايــد فــرم تعهدنامــه مجــوز خــروج )در دفترچــه 
راهنمــا( را تكميــل كــرده و آن را در اســرع وقــت 
ــه ســتاد عمــره و عتبــات دانشــگاهيان، و  در تهــران ب
ــره و  ــدگان عم ــه آدرس نماين ــتان ها ب ــز اس در مراك
عتبــات دانشــگاهيان در اســتان محــل تحصيــل خــود 

ــد. ــل دهن تحوي

تمديد مهلت نقل و انتقال 
دانشجويان علوم پزشكی

ــامانه  ــش در س ــی و ویرای ــت، بررس ــت ثب مهل
علــوم  دانشــگاه های  مهمانــی  و  انتقــال 
ــجویان  ــد و دانش ــد ش ــور تمدی ــکی کش پزش
ــبت  ــامانه، نس ــن س ــه ای ــا ورود ب ــد ب می توانن

ــد. ــدام کنن ــود اق ــت خ ــت درخواس ــه ثب ب
مهلت ثبت، بررسی و ويرايش در سامانه انتقال و مهمانی 

دانشگاه های علوم پزشكی كشور تمديد شد.
ــی وزارت  ــات آموزش ــز خدم ــالم مرك ــاس اع ــر اس ب
بهداشــت، بــا توجــه بــه درخواســت های متعــدد 
و  اطالعــات  ثبــت  عــدم  بــر  مبنــی  دانشــگاه ها 
مســتندات در ســامانه انتقــال و مهمانــی، ســامانه های 
انتقــال و مهمانــی دانشــجويان علــوم پزشــكی تــا پايان 
وقــت اداری روز پنجشــنبه 29 آذر فعــال خواهــد بــود.
ضمنــاً بــه دانشــگاه ها ابــالغ شــده اســت، كــه ضمــن 
ــه  ــبت ب ــجويان، نس ــه دانش ــق ب ــانی دقي ــالع رس اط
ــوي  ــرات از س ــال تغيي ــش، اعم ــی، ويراي ــت، بررس ثب
دانشــجو و دانشــگاه های مبــدأ و مقصــد، اقــدام الزم را 
بــه عمــل آورده و در مهلــت تعييــن شــده، در خصــوص 
تمامــی مكاتبــات پيشــين دانشــجويان و دانشــگاه های 

مربــوط اقــدام كننــد.
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اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع 
آزمون سراسري 1398 

گروه آزمايشي هنر)نظام قديم(

 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطاع  به 
می رساند که بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمایشي هنر از کتاب هاي: 
)كد:   1 تاريخ  در  هنر  سير   ،)59۴/1 )كد:  هنر2  كارگاه   ،)59۴ )كد:  هنر1  كارگاه 
 ،)59۴/7 )كد:  طراحي  فضا،  انسان،   ،)59۴/8 )كد:   2 تاريخ  در  هنر  سير   ،)59۴/3
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)59۴/6 )كد:  ايران  فرهنگي  و  هنري  ميراث  با   آشنايي 
)كد: 358/21(، طراحي1 )كد: 359/92(، طراحي2 )كد: ۴89/9(، آشـنايي با بنـاهاي 
نقشه كشي  و  فني  ترسيم   ،)۴91/6 )كد:  گرافيك  در  خط   ،)۴92/6 )كد:   تـاريخي 
 ،)۴97/6 و   358/15 )كد:  عكاسي1   ،)۴96/3 )كد:  نقاشي  كارگاه   ،)359/78 )كد: 
)كد: 359/77(،  نقوش سنتي  كارگاه طراحي   ،)۴9۴/8 )كد:  لباس  و  اندام  طراحي 
 حجم سازي1 )كد: ۴50/3(، آشنايي با صنايع دستي ايران1 )كد: 359/30( و مباني 

نظري و ساختار موسيقي ايراني )كد: 331(، طراحي خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 1398  
گروه آزمايشي هنر)نظام 3-3-3-3(

 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطاع  به 
از  هنر  آزمایشي  گروه  تخصصي  سؤال هاي  از  بخشي  که  می رساند 
 ،)210638 )كد:  طراحي1   ،)210639 )كد:  تجسمي  هنرهاي  مباني  کتاب هاي: 
خط   ،)210628 )كد:  تـاريخي  بنـاهاي  با  آشـنايي   ،)2116۴۴ )كد:  طراحي2 
كارگاه   ،)210626 )كد:  نقشه كشي  و  فني  ترسيم   ،)212621 )كد:  گرافيك  در 
 )211618 )كد:  عكاسی2   ،)2106۴۴ )كد:  عكاسي1   ،)2116۴8 )كد:  نقاشي 
 طراحي اندام و لباس )كد: ۴9۴/8(، كارگاه طراحي نقوش سنتي1 )كد: 359/77(، 
 حجم سازي1 )كد: 212638(، آشنايي با صنايع دستي ايران1 )كد: 359/30( ، مباني 
نظري و ساختار موسيقي ايراني )كد: 210659(، شناخت سازهای اركستر سمفونيك1 
)سازهای زهی ارشه ای( )كد: 210660(، شناخت سازهای اركستر سمفونيك2 )سازهای 
بادی و ضربی( )كد: 21166۴( سازشناسی ايرانی )كد: 210658( شناخت مواد و مصالح 
 )كد: 210627(، كاربرد رايانه در نقشه كشی )كد: 21266۴(، حجم شناسی و ماكت شناسی
تصويرسازی  مبانی   ،)212620 )كد:  صفحه آرايی  اصول  و  پايه   ،)212627  )كد: 
)كد: 212619(، اصول و مبانی طراحی صحنه )كد: 21162۴(، اصول و مبانی ماسك 

و گريم )كد: 212625(، طراحي خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

تا دهم دي ماه تمدید شد:
مهلت ثبت نام در جشنواره 

نشريات دانشجويی »تيتر11« 

جشـنواره  یازدهمیـن  سیاسـت گذاری  شـورای 
سراسـری نشـریات دانشـجویی، مهلت ثبت نام 
و ارسـال آثـار بـه سـامانه ایـن جشـنواره را تا 

دهـم دی مـاه تمدیـد کرد.
سراسری  جشنواره  يازدهمين  سياست گذاری  شورای 
نشريات دانشجويی)تيتر11(، مهلت ثبت نام و ارسال آثار 

به سامانه اين جشنواره را تا دهم دی ماه تمديد كرد.
بر اساس اين مصوبه، فعاالن نشريات دانشجويی، كه آثار 
لغايت   95 اسفندماه  اول  زمانی  بازه  در  آنها  نشريات   و 
30 آذرماه 97 منتشر شده است؛ می توانند با مراجعه به 
سامانه اين جشنواره به نشانی: www.titr11.ir نسبت به 

ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام كنند.
گفتنـي اسـت كـه بـازه انتشـار نشـريات، پيـش از اين 
تـا 15 آبـان مـاه اعـالم شـده بـود كـه در جلسـه اخير 
شـورای سياسـت گذاری، بـه 30 آذرمـاه تغييـر يافـت.

بـا عنايـت به تغيير صـورت گرفته در بازه زمانی انتشـار 

تضييـع حقـوق  از  منظـور جلوگيـری  بـه  و  نشـريات 
فعـاالن نشـريات دانشـجويی، امـكان ويرايـش آثـار و 
نشـريات ارسـالی قبلی در سـامانه اين جشـنواره فراهم 

است. شـده 

تغييرات آزمون كارشناسي ارشد 
گروه علوم پزشكی سال 98 اعالم شد

تغییـرات آزمـون کارشناسی ارشـد گـروه علوم 
پزشـکی سـال 98 اعـام شـد. ثبت نـام در این 

آزمـون از 30 بهمـن مـاه 97 آغاز می شـود. 
دبيرخانــه شــورای آمــوزش علــوم پايــه پزشــكی، 
بهداشــت و تخصصــی، مــدرك كارشناســی رشــته 
ــته  ــرش رش ــورد پذي ــدارك م ــه م ــی را ب ــوم تجرب عل
در  پزشــكی  فنــاوری  زيســت  كارشناسی ارشــد 
مجموعــه امتحانــی علــوم آزمايشــگاهی 1 اضافــه كــرد. 
ــه شــركت در  دانــش آموختــگان ايــن رشــته مجــاز ب

ــتند. ــون هس ــن آزم اي
گـروه  رشـته های  كارشناسی ارشـد  آزمـون  ثبت نـام 
پزشـكی سـال 98 از 30 بهمن آغاز می شـود و ثبت نام 
در ايـن آزمـون، ثبت نـام تا 10 اسـفند 97 ادامـه دارد.
خـرداد  31 و   30 روزهـای  در  آزمـون  ايـن   ضمنـاً 

98 برگزار خواهد شد.
آزمـون  در  پذيـرش  كـه  اسـت  يـادآوري  بـه  الزم 
كارشناسی ارشـد رشـته های گروه پزشكی سـال 98 در 
85 رشـته و بـر اسـاس مـدارك مـورد پذيـرش، دروس 

امتحانـی و ضرايـب مربوطـه انجـام می گيـرد.

زمان و نحوۀ ثبت نام نقل و انتقال 
دانشجويان فنی و حرفه ای اعالم شد

دانشـگاه فنـی و حرفـه ای، زمـان و نحـوة ثبت 
در  مهمـان  و  انتقـال  متقاضیـان  درخواسـت 
ایـن   98-97 تحصیلـی  سـال  دوم  نیمسـال 

کـرد. اعـام  را  دانشـگاه 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای، در راسـتای ارتقـاء كيفيـت 
خدمـات آموزشـی و تسـهيل در امـر انتقـال و مهمـان 
دانشـجويان در نيمسـال دوم سـال تحصيلی 97 ـ 98، 
از دانشـجويان خواسـت برای نقل و انتقال دانشـجويی، 
 تـا تاريـخ اول دی مـاه بـه سـامانه سـماد بـه آدرس: 

www.samad.tvu.ac.ir  مراجعه كنند.
الزم اسـت كـه دانشـجويان، درخواسـت های انتقـال و 
مهمانـی خـود را صرفـاً در سـامانه مزبـور ثبـت كننـد؛ 
ضمـن آنكـه مراكـز تابعـه ايـن دانشـگاه، از پذيـرش 
درخواسـت های خـارج از سـامانه خـودداری می كننـد.
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بدین وسیله به اطاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته مي رساند: 

روز  صبح  پیشرفته،  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  سومین  و  سي  و  صد   -1
پنجشنبه مورخ 97/9/29 به طور همزمان در 14 شهرستان مختلف کشور 
رشت،  تهران،  تبریز،  بیرجند،  بندرعباس،  اصفهان،  شهرستان های:  شامل 
زاهدان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، کیش، گرگان، مشهد و یزد برگزار خواهد 
 97/9/27 سه شنبه  روز  از  آزمون  در  شرکت  کارت  و  راهنما  برگ  شد. 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطاع رساني  پایگاه  روي   )فردا( 
www.sanjesh.org قرار مي گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطاعات 
خود شامل: شماره پرونده، نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی 
نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهي است که هر داوطلب، براي شرکت 
در جلسه آزمون، باید، عاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل 

کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
توضیح: چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون هر گونه اشكالی در كارت ورودی 
خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 صبح از ساعت 8:00 
تا 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 1۴:00 تا 17:00 با در دست داشتن كارت شناسايي 
معتبر و دو قطعه عكس، به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه 

نموده و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.
فراموش  را  خود  ثبت نام  پي گيري  كد  و  پرونده  شماره  كه  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نموده اند، براي دريافت شماره پرونده، با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به 
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حوزه رياست، اتاق فني پشتيباني.
ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره، از اين 
تاريخ لغايت 97/9/28 در  وقت اداري، آماده پاسخگويي به سواالت داوطلبان است؛ لذا 
داوطلبان گرامی، به منظور پاسخگويي به سؤاالت خود، مي توانند به بخش پاسخگويي 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سايت  اينترنتی 
مراجعه يا با شماره تلفن: 42163- 021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری 

خودداري نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  صد و سي و سومين دوره 
 )Tolimo:E-A2018( آزمون زبان انگليسي پيشرفته

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

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

2- تماس تلفني با ستاد پاسخگويی تلفنی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي 

با شماره: ۴7۴3 - 021.
 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگويی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به 
نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهيد ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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يكی از كارهای بسيار مهمی كه شما داوطلبان عزيز در طی دورة مطالعه و آمادگی برای 
كنكور بايد انجام دهيد اين است كه از روش خالصه برداری مطالب در زمان مطالعه بهره 
ببريد. همان طور كه همه شما می دانيد، خالصه برداری، تأثير بسيار زيادی بر ميزان پيشرفت 
و يادگيری شما می گذارد و راه يادگيري تان را هموار مي كند. با اينكه بيشتر داوطلبان از 
اهميت خالصه برداری مطلع هستند، اما روش های خالصه برداری و شيوه های صحيح آن 
را نمی دانند. به همين دليل در اين مقاله تصميم داريم تا شما را با خالصه نويسی، اهميت 

آن و شيوه های صحيح انجام اين كار، بيشتر آشنا كنيم. 
دانش آموزانی كه در هنگام مطالعه تنها به خواندن مطلب می پردازند، نسبت به دانش آموزانی 
كه در هنگام مطالعه، خالصه برداری می كنند، دارای بازده  كمتری هستند. علت بروز اين 
موضوع آن است كه دانش آموز به مرور، عالقه  خود را نسبت به مطالبی كه می خواند از 
دست مي دهد و نمی تواند به آن توجه كند؛ در نتيجه، مطالب به صورت فعاالنه، در ذهن 
او پردازش نمی شود؛ به طور مثال، شما ناگهان متوجه مي شويد كه در صفحه  ۴5 كتاب 
هستيد، بی آنكه بدانيد در همان پنج صفحه  گذشته، چه خوانده ايد؛ انگار فقط صفحات را 
ورق زده ايد؛ پس اگر هنگام مطالعه، خالصه نويسی كنيد حاصل كار مفيدتر از زمانی است 
كه صرفاً مطالب را می خوانيد؛ زيرا در زمان خالصه نويسی، مغز شما، حالت فعال تری دارد و 
سبب می شود كه توجهتان به مطالب بيشتر شود و احتمال آنكه مطالب را طوری پردازش 

كنيد كه معنای مشخصی برايتان داشته باشد، افزايش يابد. 
برای شما داوطلبان عزيز كنكوری، و حتی دانش آموزانی كه مشغول درس خواندن هستيد، 
خالصه  نويسي به چهار دليل پيشنهاد مي شود: اول اينكه خالصه نويسي هنگام مطالعه، 
در عميق تر كردن يادگيري و دقيق خوانی، مؤثر است. دوم آنكه انجام اين كار، حجم و 
زمان مرور را كمتر كرده و امكان مرورهاي چندين باره را به شكلي سريع فراهم مي  كند. 
سوم آنكه اگر خالصه نويسی به شيوه اي صحيح انجام گيرد، به هنگام مرور، كارايی بهتر و 
مؤثرتری از مطلب اصلی خواهيد داشت، و چهارم آنكه خالصه نويسی، اين امكان را فراهم 
مي كند تا تمام مطالب و مباحث مرتبط با يك موضوع را، كه در كتاب درسي، جزوه، كتاب 
كمك آموزشي و هر منبع ديگري پراكنده است، در يك جا جمع  آوري كرده و از پراكنده 

خواني جلوگيري نماييد و در وقت خود صرفه جويی  كنيد.  
روش هاي مختلف خالصه كردن

 برای اينكه خالصه  نويسي كنيد، تنها يك ابزار مجزا الزم داريد، و آن هم دفترچه يادداشت 
است. برای يك خالصه نويسی خوب، شما بايد تمام خالصه های يك درس را در يك 
دفترچه يادداشت كنيد و از خالصه  نويسي در برگه هاي پراكنده و بدون صحافي خودداري 
نماييد؛ زيرا با گذر زمان، حجم يادداشت ها افزايش خواهد يافت و ترتيب آنها به هم خواهد 
 خورد و يافتن و مرتب كردن آنها زمان و انرژي زيادي مي طلبد و كاري خسته كننده 
 خواهد بود. خالصه نويسي، شامل فنون مختلف يادداشت برداري، حاشيه نويسي، خط كشي 
نوع مطالعه،  و  به شرايط  زير جمالت، دسته  بندي و عالمت گذاري مي شود كه، بسته 

می تواند مختلف بوده و حتی برای يك درس، موارد متعددی را شامل شود. 
عالمت گذاری- 1

بهترين فن مطالعه، درگير شدن با مطلب يا به اصطالح، مطالعه فعال است. عالمت گذاري، 
سريع ترين روش براي انجام يك مطالعه فعال است، و البته نكات مهم را نيز مشخص 
مي كند. زماني كه مطلبي را مطالعه مي كنيد، در جايي كه برايتان سؤال باقي مي ماند 
و مطلب را كامل متوجه نمي  شويد، از عالمت سؤال )؟( استفاده كنيد و كنار آن مطلب 
عالمت بزنيد، و هر جا احساس نموديد كه مطالب، سؤال خيز بوده و در آن به نكته مهمی 

اشاره شده است عالمت تعجب )!(، و جايي كه به يك كلمه يا عبارت كليدي برخورديد دور 
آن را خط بكشيد، و پاراگراف هاي مهم را با عالمت ضربدر )×( مشخص كنيد. به طور كلي، 
هنگام مطالعه، استفاده از عالمت  گذاري، سرآغاز خوبي براي مطالعه دقيق و فعال است. 
دقت داشته باشيد كه در استفاده از عالمت ها و انتخاب جمالتي كه خط كشي مي  شوند، 

زياده  روي نكنيد؛ چرا كه در مطالعه  هاي آتي حوصله  تان سر مي رود.
خط كشيدن زير مطالب مهم- 2

يكی از شيوه هايی كه در خالصه نويسی به كار می رود، خط كشيدن زير مطالب مهم است. 
معموالً اين روش در ميان بيشتر دانش آموزان و داوطلبان، از محبوبيت خاصي برخوردار 
است؛ زيرا هم راحت تر از يادداشت برداری است و هم داوطلب احساس می كند كه مطالب 
مهم را بدون كمترين تغييری خالصه كرده است. برای خط كشيدن زير مطالب مهم، بهتر 
است كه از خودكارها، مدادها يا ماژيك های رنگی استفاده كنيد؛ مثاًل مطلب بسيار مهم را 
با يك رنگ، مطالب كمتر مهم را با رنگ ديگر، و يا مطالب هر فصل يا موضوع را با رنگی 
خاص خط بكشيد. انجام اين كار باعث می شود تا هم مطالب، بيشتر در ذهن شما باقی 

بماند و هم در كارتان تنوع بيشتری داشته باشيد و زود خسته نشويد. 
در خالصه نويسی به روش خط كشيدن زير مطالب، بايد توجه داشته باشيد با وسواس 
اينكه ممكن است مطلبی از قلم بيفتد، زير همه مطالب را خط نكشيد؛ زيرا در غير اين 
صورت، حاصل كار، صفحه ای پر از خط در زير جمالت می شود و موجب يادگيری بيشتر 
شما هم نمي شود. اگر شما در هر صفحه، زير مطالب زيادی را خط بكشيد، احتمال كاهش 
يادگيری وجود دارد و نشانه  اين است كه اين شيوه را جانشين توجه واقعی به مطلب و 
برگرداندن مطلب به زبان خود كرده ايد. چيزی كه در اين عمل بايد مّد نظر قرار دهيد و 
زير آن را خط بكشيد، اطالعات مهم، مانند نتيجه گيری های كلی، تعريف های اساسی و 
جمله های اصلی، كه وظيفه  آنها توضيح و تشريح نكات است، جمالت كليدی، نكات تستی 

و ... است؛ بدون اينكه به انديشه  اصلی مطلب خدشه ای وارد آيد.
حاشيه نويسي - 3

يكی از كارهای مهمی كه در خالصه نويسی می توانيد انجام دهيد اين است كه حاشيه نويسی 
كنيد. حاشيه نويسی، با هدف انتقال مجموعه اي از مطالب مهم و خالصه شده از متنی است 
كه شما مطالعه كرده ايد. در حاشيه نويسی، می توانيد كليدي  ترين جمله هر پاراگراف را 
استخراج كرده و آن را به زبان خودتان در حاشيه كتاب يا جزوه يادداشت كنيد. برای انجام 
اين كار، در پايان هر پاراگراف از خودتان بپرسيد كه اين پاراگراف قصد داشت چه مطلبي 
را به من بياموزد و آن را در يك جمله و با زبان خودتان، نه به صورت كتابي، بيان كرده 
و يادداشت نماييد؛ به عالوه، مي توانيد سؤال، انتقاد يا هر مطلب ديگري را، كه مربوط به 
همان موضوع باشد و در جاي ديگري خوانده ايد، حاشيه نويسي كنيد. اين فرآيند به تمركز 

فكر، دقت، حفظ و يادگيري بهتر شما كمك مي كند.
دسته بندی- 4

روش،  اين  از  استفاده  است.  دسته بندي  خالصه  نويسي،  مهم  روش هاي  از  ديگر  يكي 
براي مباحثي مانند تاريخ ادبيات يا احاديث درس دين  و زندگي، كه شامل دسته  ها و 
طبقه  بندي  هاي مختلف هستند، بسيار مفيد است. روش كار نيز به اين صورت است كه 
مطالب مختلفي را كه بتوان در يك دسته قرار داد، يك جا مي نويسيم و آنها را دسته  بندي 
مي كنيم؛ به عنوان مثال، در اين روش مي شود كه شاعران را بر حسب قرن، يا احاديث را 

بر اساس اشخاص، دسته  بندي نمود.

با خالصه نویسے
راه یادگیری را هموار كنيد
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يادداشت  برداري - 5
اصلي  تـــرين نــوع خالصــه  نويسي، 

يادداشت  برداري است كه می تواند كمك بسيار مؤثری 
نمايد.  شما  وقت  در  صرفه جويی  طور  همين  و  مدت  طوالنی  يادگيری  به 

يادداشت برداری، عبارت است از برداشت كليدي  ترين مفاهيم هر مطلب و ثبت آن در 
دفترچه اي جداگانه به شيوه اي خاص كه در مرورهاي آتي كارايي داشته باشد. هر برگه 
يادداشت  برداري شده، بايد داراي دو ويژگي مهم باشد: اول اينكه بايد خالصه و كليدي 
باشد؛ يعني آنچه را كه يادداشت مي كنيد، بايد حجمي بسيار كمتر از آنچه كه در متن اصلي 
موجود است، داشته باشد. دومين ويژگي يادداشت  برداري، تداعي گر بودن يادداشت  هاست؛ 
يعني بايد بتواند همه آنچه را كه پاراگراف و متن قصد انتقال آن را داشته است، به شما 

انتقال داده و يادآوري  نمايد؛ به بيان ساده، يادداشت  ها بايد مفيد، اما مختصر باشند.
ممكن است كه در ابتدا، شما در به كارگيري هر يك از اين روش های خالصه نويسی، با 
مشكل مواجه شويد، اما اگر بخواهيد و اراده كنيد كه مطالعه خوبی برای كنكور داشته 
باشيد، حتماً می توانيد به تدريج، مطالب را به بهترين شكل ممكن خالصه برداری كنيد. 
حتماً به خاطر داشته باشيد كه يك مطلب، بسته به اهميت و تستی بودن آن، می تواند به 
همه اشكال يا يك شكل، خالصه نويسی شود. در خالصه نويسی، نكات زير را بايد رعايت 

كنيد تا در وقت خود صرفه جويی كرده و از زحمت خودتان هم بهترين نتيجه را بگيريد:
يكی از راه های كارا كردن يادداشت ها به هنگام ثبت كلمات مهم، به كار نگرفتن . 1

كلمات اضافی است. در خالصه نويسی، هر قدر اطالعاتی با كلمات كمتر و عبارت های 
كوتاه تر نقل شود، كارآيی آن باالتر است؛ بنابراين، هنگامی كه اطالعات نسبتاً زيادی 
را در چند كلمه خالصه می كنيم، يادداشت های ما داراي كارايي خوبي هستند. در 
يادداشت ها بايد هدفتان اين باشد كه حتی االمكان مطالب مختلف را، كه برگرفته از 
درس معلم، كتاب و جزوه هستند، در جمله های كوتاه و مفيد بگنجانيد. انجام اين 
كار سبب می شود كه توجه شما صرفاً به اطالعات مهم متمركز شود. بايد از اين گونه 
جمله ها، يعنی از جمله هايی كه كلی ترين و محوری ترين اطالعات را در بر دارند، 
يادداشت برداريد، و به جمله هايی كه از لحاظ اهميت ساختاری، ضعيف و حاوی 

اطالعات جزئی ترند، توجه چنداني نكنيد. 
 در خالصه نويسی، ابتدا بايد كليات موضوع مورد توجه قرار گيرد و موضوعات به . 2

صورت نمودار درختی رسم شود و سپس به جزئيات پرداخته شود. همچنين در 
خالصه نويسی، بايد دقت كرد كه معموالً ايده و نكته  اصلی در دو جمله  اول پاراگراف 
بيان شود و بقيه  پاراگراف، شامل توضيحات اين مطلب باشد؛ اما اين موضوع بدان 
معنی نيست كه بقيه  متن، مهم نيست؛ بلكه در ادامه  متن بايد به كلمات كليدی 
مانند: »نخستين«، »مهم ترين عامل«، »بيشترين تأثير«، »نكته  اساسی«، »در نتيجه« 

و ايجابي بودن يا نبودن افعال نيز توجه كرد.
يكی از كارهايی كه می توانيد در خالصه نويسی انجام دهيد، اين است كه طرز ارتباط . 3

موضوعات اصلی و فرعی را به كمك نمودار درختی نمايش دهيد تا به درك بهتر 
مطالب كمك كند. 

در هنگام مطالعه  مباحث درسی، ابتدا به كشيدن خط در زير مطالب اصلی، مهم و با اهميت . ۴
بپردازيد و سپس خالصه نويسی كنيد؛ زيرا انجام دو فعاليت مجزا )يادگيری و خالصه نويسی 

در يك زمان واحد( باعث ايجاد اخالل و عدم تمركز در انجام هر دو عمل می شود. 
خالصه نويسی شما، چنانچه شامل خالصه  مباحث درسی، نكات مهم در كتاب درسی و . 5

جزوات يا تست های غلط و »نزده«  شما در آزمون ها و مجموعه های تست  باشد، دارای 
 ارزش درسی بااليي خواهد بود، و الزاماً نبايد فقط از داخل كتاب يا جزوه  شما جمع آوری 

شود.

اگر هنگام مطالعه  مطالب خالصه نويسی شده، كه حاوی خطوط اصلی و پيامدهای . 6
مهم است، به كم اهميتی مطالبی پي ببريم كه در زمان خالصه نويسی، مهم جلوه 
كرده اند يا به علت گذشت زمان و مرور مطلب، اهميت اوليه را ندارند، اين نكات را 

بايد حذف كنيم. 
در خالصه نويسی، به انتخاب سبك مناسب با متن خالصه شده، رعايت يكنواختی . 7

افعال از لحاظ زمان، حجم مطالب و عدم تصرف در پيام ها و محتوای متن اصلی، توجه 
كنيد. در درس های فرمولی و قاعده دار، مانند درس های شاخه  رياضيات، فيزيك، 
نگارش،  آيين  فارسی و  زبان  قواعد عربی، دستور  انگليسی،  شيمی، منطق، گرامر 
اقتصاد، آرايه های ادبی و ...، خالصه اين درس ها از طريق يادداشت فرمول ها و قواعد، 
رسم نمودارهای الزم و طبقه بندی دقيق اجزای هر مبحث فراهم می آيد و الزم است 
كه براي تسلط و يادآوری در مرور مباحث خالصه نويسی شده، برای هر مورد مثالی 

آورده شود. 
چون اغلب قواعد، گاهی با موارد استثنايی و تبصره ها نقض می شود، اين نكات خالف . 8

قاعده نيز بايد يادداشت و آموخته شود؛ در واقع، اهميت استثناها از قواعد خيلی بيشتر 
است و عموماً، سؤاالت مهم و اساسی كنكور از ميان همين مطالب استخراج می شود. 
توانايی حل  اين نكته ضروری است كه  در درس های هم گروه رياضيات، توجه به 
مسائل، با توانايی تست زنی خيلی تفاوت دارد، و مورد دوم، در مقايسه با مورد پيشين، 

بسيار دشوارتر و مستلزم تمرين و تكرار فراوان تر است. 
اسالمي، . 9 معارف  قبيل  از  حفظ  كردنی،  و  تشريحی  درس های  خالصه نويسی  در 

تاريخ، جغرافيا، تاريخ ادبيات، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، روان شناسی، فلسفه، 
زيست شناسی، زمين شناسی، ادبيات، شيمی )بخش های تعريفی و تشريحی( و ...، بايد 
كل هر فصل يا گفتار را بخوانيد و مطالب اساسی و مهم را به شكلی برجسته مشخص 

سازيد و آن گاه نكات مشخص شده را در يك دفتر جداگانه يادداشت كنيد.
خط كشيدن زير جمله ها و يادداشت برداری، در مقايسه با خواندن تنها، و خالصه نويسی، . 10

در مقايسه با خط كشی، مؤثرتر است؛ پس بايد به هنر خالصه نويسی مجهز بود تا از 
زمان و نيز از امكانات، بيشترين استفاده را كرد. 

برخی از داوطلبان گمان می كنند كه خالصه نويسی، باعث هدر رفتن وقت مطالعاتی . 11
آنها می شود و نسبت به وقتی كه برای آن صرف می كنند سود كمتری دارد؛ در حالی 
كه اين موضوع برعكس است. از مزايای خالصه نويسی، بهره گيری از يادداشت های 
خالصه شده در مدت زمان كوتاه و صرفه جويی در زمان، تسهيل در برخورداری از 
محتويات مهم كتب و جزوات در حجم كم، ايجاد انگيزه در دانش آموزان برای مطالعه، 
كمك به در خاطر سپردن مطالب و از ياد نرفتن آنها و كمك به تمركز فكر هنگام 

خواندن كتاب و جزوه است. 
 تاريخ يادداشت  برداري تان را در گوشه برگه يادداشت نماييد تا در زمان  هاي خاص . 12

مرور كردن، سر درگم نشويد. 
كردن . 13 مرور  به  بايد  را  زمان هايی  برنامه ريزی خود،  در  كه  باشيد  داشته  به خاطر 

اختصاص دهيد و در اين زمان های مرور كردن، به جای مطالعه دوباره كتاب يا جزوه، 
خالصه هايی را كه برداشته ايد، مطالعه كنيد. 

در هر بار مرور خالصه ها، نسبت به مرورهای قبل، می توانيد بخشی از خالصه ها را كه . 1۴
به طور كامل ياد گرفته ايد، حذف كنيد تا در وقتتان صرفه جويی شود.
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»همسان بودن« به معنے 
»يكسان بودن« نیست !



9 26 آذر ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  37            

غم  لحظات شادی و  در  كه  آن هم خواهری همسن، خواهری  داشتن يك خواهر، 
كنارت باشد، خواهر غمخواری  كه در سختی ها دركت كند و در تنگناها ياورت باشد 
بگذارد، رؤيای  احترام  به احساست  تنهايی داری،  به  نياز  و در عين حال زمانی كه 
زيبای بسياری از دوستان من است؛ رؤيايی كه برای من تبديل به واقعيتی شيرين 

شده است.
با  خواهر  دو  هستم؛  آشنا  آن  با  كوچكی  از  كه  است  اسمی  همسان«  »دوقلوهای 
چهره هايی همانند كه در شرايطی مشابه و در يك خانواده و تحت تربيتی يكسان رشد 

كرده ايم  و در نهايت بسياری از اوقات تجربيات و خاطراتی يكسان داريم. 
بدانند  ديگران  كه  در صورتی  اما  است؛  دلنشين  شرايطی  داشتن چنين  راستی  به 
»همسان بودن« به معنای »يكسان بودن« نيست. وقتی بزرگ می شوی دوست داری 
داری  نكنند. دوست  استفاده  واژه »دوقلوها«  از  و  بشناسند  نام خودت  به  را  تو  كه 
مخاطبانت بدانند كه تو هر چند به ظاهر شبيه خواهرت هستی، اما به تنهايی يك 
انسان كاملی و دارای عاليق، سليقه ها و توانايی های خاص خودت هستی و قرار نيست 
كه ديگران، تو و خواهرت را يكی فرض كنند و انتظار داشته باشند كه رفتار، گفتار و 
توانايی هايتان مشابه هم باشد. همچنين قرار نيست كه نمرات آزمون هايتان شبيه هم 
گردد، درصدهايتان يكی شود و مباحث فيزيك، رياضی، عربی و ... را همزمان بفهميد. 
نمی دانيد چقدر سخت است كه تو يكي از آن دو همزادي باشی كه حتی يك نمره از 
ديگری كمتر می شوی؛ آن وقت شاهد نگاه هايی حاكی از تعجب يا خشم خواهی بود و 
در زير بارش جمالتی مثل: شما كه با هم فرقی نداريد. شما كه شرايط يكسانی داريد. 

چرا از خواهرت كمك نمی گيری؟ اصاًل وقتت را چطور می گذرانی؟ له خواهی شد. 
آن وقت اعتماد به نفست را از دست می دهی  و تصور می كنی كه خواهرت بهتر از 
از پس  تنهايی  به  اصاًل  قرار دهی.  الگوی خويش  را  او  بايد در همه چيز،  و  توست 
فكر  به  آنكه  جای  به  كم  كم  می كنی .  تكيه  او  به  هميشه  برنمی آيی  و  مشكالتت 
خواهرت  پای  جاي  پا  كه  می كنی  تالش  باشی،  توانايی هايت  و  استعدادها  پرورش 
بگذاری و به او برسی و غايت آرزوهايت اين می شود كه حتی يك نمره يا چند درصد 
از او بهتر بشوی، و اگر نتوانی چنين كنی، ناخودآگاه به خواهری كه از جان و دل 
دوستش داری حسادت می ورزی و متأسفانه، بی آنكه خودت متوجه باشی، از موفقيت 

او ناراحت می شوی. 
من، همه اين احساسات ناخوشايند را تجربه كردم تا زمانی كه او آمد؛ معلمی كه 
هر كداممان را به اسم كوچك خودتان صدا می زد، خصوصيات فردی هر يك از ما را 
شناخت، به توانايی هايمان پی برد و با توجه به آنها با هر كداممان رفتار كرد. مهم تر 
از همه، او به من كمك كرد تا خودم را بشناسم و به جای آنكه پا جاي پای خواهرم 
بگذارم، تالش كنم تا استعدادهايم را شكوفا سازم. انجام همين كار باعث شد تا اعتماد 
رها سازم،  را  و ديگران  با خودم  لج كردن  و  پيدا كنم، جبهه گيری كردن  نفس  به 

ضعف هايم را بشناسم و قدم به قدم براي رفع آنها بكوشم.  
اين روزها هر يك از ما در رشته و دانشگاهی متفاوت درس می خوانيم و هر دو در 
اين  داريم.  نيز  را  زيبا و شيرينمان  و در كنار هم، لحظات  رشته مان موفق هستيم 
روزها هر دو می دانيم كه قرار نيست شبيه هم باشيم، و در عين حال می توانيم از 
ويژگی های خوب هم الگو برداری كنيم و در جهت رشد و شكوفايی استعدادهايمان 

به همديگر كمك كنيم. نمی دانيد چه لذتی دارد خواهری دوقلو داشتن كه می تواند 
ياور واقعی تو باشد!

شايد آنچه خوانديد، به نظرتان تجربه ای شخصی بيايد كه فقط برای دوقلوها مفيد 
ناديده  را  بودن  شخصی  تفاوت های  ما  از  بسياری  كه  است  اين  واقعيت  اما  است، 
می گيريم و به جای آنكه براساس توانايی ها، عاليق و شرايط خودمان برای آينده مان 
تصميم بگيريم، يك نفر را در مدرسه، خانواده يا جامعه، الگوی خود می سازيم و، بدون 

توجه به تفاوت هايمان، تالش می كنيم تا جا پای او بگذاريم. 
حتی در نحوه درس خواندنمان به اين تفاوت ها توجهی نداريم؛ به همين خاطر، يكی 
از دانش آموزان موفق كالس را الگوی خود قرار می دهيم و به شيوه و روش او درس 
می خوانيم و در نهايت، وقتی نمره مان شبيه وي نمی شود، گله مند می شويم كه چرا 
تالش ما نتيجه بخش نيست و چرا مقدار زمانی كه می گذاريم تا نحوه مطالعه مان 

شبيه دوست يا رقيب درسی مان باشد، اما او نمره يا رتبه اش بهتر از ما مي شود. 
از بدشانسی مان می دانيم  ناشی  را  نهايت مأيوس می شويم و عدم موفقيت خود  در 
زيرا حس می كنيم كه  بی تفاوت می شويم؛  به درس و كالس  به مرور، نسبت  وگاه 

تالشمان نتيجه بخش نيست! 
اين در حالی است كه تفاوت های فردی كمك می كند تا افراد اجتماع در تعامل با 
يكديگر، عامل پيشرفت خود و جامعه گردند؛ در واقع تفاوت های فردی، پاسخگوی 
به  توجه  بدون  مجموعه ای  هيچ  و  است  جامعه  يك  متفاوت  و  مختلف  نيازهای 
پردازی  رؤيا  بپذيريم،  را  اصل  اين  اگر  كند.  پيشرفت  نمی تواند  فردی،  تفاوت های 
افتاد  از خود خواهيم  دقيق تری  و  بهتر  فكر شناخت  به  و  كنار خواهيم گذاشت  را 
كنيم.  تجربه  را  اوج رسيدن  به  توانمندی های خويش، می توانيم  بهتر  با شناخت  و 
بی شك، يك مجسمه ساز توانمند و مطرح، بسيار بهتر از يك پزشك متوسط است؛ يا 
كارشناس كتابداری ماهر، می تواند موفق تر از يك حقوقدان ضعيف يا متوسط باشد. 

از سوی ديگر، وقتی ما بپذيريم كه به عنوان يك آدم متفاوت با ديگران، توانايی ها و 
ناتوانی هايمان  برنامه دقيق تری برای رفع  ضعف های خاص خود را داريم، می توانيم 
كه  می پذيرد  است،  دروس حفظی ضعيف  در  كه  فردی  مثال،  برای  باشيم؛  داشته 
نبايد خود را با كسی مقايسه كند كه با يك بار خواندن، مطلبی را به خاطر می سپارد 
و بايد وقت بيشتری را به دروس حفظی خود اختصاص دهد. عكس اين مسأله نيز 
صادق است؛ يعنی، دانش آموزی كه با دروس تفهيمی مشكل دارد، می داند كه برای 
فرا گرفتن اين دروس بايد وقت بيشتری بگذارد و با بهره گيری از شيوه های متعدد از 
قبيل حل مسأله، خالصه نويسی ، يادداشت برداری و ... چنين درس هايي را بياموزد. 
مطمئن باشيد كه با بهره گيری از اين شيوه، پيشرفت خواهيد كرد و اگر در اين مسير، 
نباشد،  امروز  فردايتان مثل  تا  و تالش كنيد  مقايسه كنيد  امروزتان  با  را  ديروزتان 
را  پيشرفتتان  روند  اگر  اما  نخواهد شد؛  متوقف  و  بود  پيشرفتتان هميشگی خواهد 
با فردی كه از نظر علمی، ضعيف تر يا قوی تر از شماست، مقايسه كنيد، دچار ركود 
بيشتر  تالش  برای  دليلی  كنيد،  نگاه  ضعيف تر  فرد  پيشرفت  به  اگر  زيرا  می شويد؛ 
كه  می كنيد  كنيد، حس  مقايسه  خود  از  قوی تر  فرد  پيشرفت  با  اگر  و  نمی بينيد، 

نمی توانيد اين فاصله را به راحتی طی كنيد و مأيوس خواهيد شد. 
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گروه آزمايشي هنر، يک گروه شناور 
گروه آزمايشی هنر، يك گروه شناور است؛ يعنی داوطلبان ساير گروه های آزمايشی 
می توانند، عالوه بر گروه آزمايشي اصلي خود، در آزمون اين گروه نيز شركت كنند و 
با توجه به رتبة خويش، رشته محل های اين گروه را نيز انتخاب نمايند؛ اما واقعيت 
اين است كه نمی توان بدون آمادگی الزم در اين گروه آزمايشی نتيجه گرفت؛ زيرا 
درس های اين گروه، بسيار متعدد و متنوع است و داوطلبان بايد، عالوه بر كتاب هايی 
كه آموزش و پرورش به عنوان منابع آزمون برای اين گروه تعيين كرده است، خاّلق 
از  باشند؛  داشته  نظر  مورد  دروس  زمينة  در  گسترده ای  عمومی  اطالعات  و  باشند 
همين رو، حتی داوطلبانی كه به طور اختصاصی برای آمادگي آزمون گروه آزمايشی 
هنر مطالعه می كنند، در بسياری از مواقع نمی توانند درصد خوبی در دروس تخصصی 
كسب كنند؛ برای مثال، سال گذشته 62 هزار و 585 داوطلب در آزمون سراسری 
از دروس درك عمومی  غير  به  ميان،  اين  در  آزمايشی هنر شركت كرده كه  گروه 
رياضی و خالقيت موسيقی، در ساير دروس تخصصی اين گروه آزمايشی، هيچ يك از 
داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح نداده اند، و در درس خواص مواد نيز، 

باالترين درصد، ۴3/۴ بوده است. 
می خواهيم بگوييم با آنكه گروه آزمايشی هنر، يك گروه شناور است تا هر داوطلب 
عالقه مندی كه در خود توانايی ادامة تحصيل در رشته های هنری را می بيند، بتواند 

بخت خود را در اين گروه بيازمايد، اما بدون آمادگی علمی و هنری الزم، نمی توان در 
اين گروه آزمايشي، موفق گرديد؛ زيرا، عالوه بر آزمون تخصصی تستی نسبتاً دشوار 
اين گروه، داوطلبان بايد برای پذيرش در بسياری از رشته های گروه آزمايشی هنر در 

آزمون تخصصی عملی نيز شركت نمايند. 

سؤال های آزمون سراسري را نمی توان به طور تصادفي پاسخ داد
از 91 درصد داوطلبان گروه آزمايشی هنر، در  در آزمون سراسری سال 97، بيش 
ساير  در  كرده اند!  كسب  منفی  درصد  يا  صفر  موسيقی،  خالقيت  درس  سؤال های 
دروس تخصصی نيز وضعيت نسبتاً مشابهی را شاهد هستيم؛ برای مثال، بيش از 82 
درصد داوطلبان در درس خواص مواد، حدود 67 درصد در درس ترسيم فنی، و بيش 

از 75 درصد در درس درك عمومی هنر، صفر يا درصد منفی كسب كرده اند.  
اين آمار، بيانگر آن است كه داوطلبان گروه آزمايشي هنر بايد بيشتر در پاسخگويی به 
سؤال ها دقت نمايند و به هيچ وجه بر حسب حدس و گمان به سؤالی پاسخ ندهند؛ 
زيرا تعداد قابل توجهی از داوطلبان اين گروه آزمايشي، به همين دليل نمرة منفی 
كسب كرده اند. اهميت اين امر زمانی مشخص می شود كه بدانيم كنكور، يك مسابقه 
است و قرار نيست كه داوطلبی به همه سؤال هاي آن، پاسخ صحيح بدهد؛ بلكه الزم 
است كه در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتری داشته باشد، و اين امر بدون 

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان 

گروه آزمايشی هرن 

در آزمون رسارسی 1397
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 هنرآزمايشي  ن در جلسه گروهحاضرا 1397مرات آزمون سراسری سال تعداد و میانگین ن

 محدوده

 خواص مواد خالقیت موسیقی خالقیت نمایشی خالقیت تصویری و تجسمی ترسیم فنی درک عمومی ریاضی درک عمومی هنر زبان عمومی معارف عربی ادبیات

 میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4 سفید

 1/0- 51714 4/- 57283 1/4- 43001 1/9- 39997 1/4- 41921 1/3- 20571 8/- 47049 1/2- 25743 3/3- 9640 2/1- 19984 3/6- 7396 0کمترازصفرو

 4/9 9184 5/1 3710 5/0 14502 5/2 13947 5/2 14366 5/2 22824 4/4 12451 5/0 13803 5/5 14292 5/1 18208 5/7 13439 10تا0از

 14/7 1430 15/1 889 15/0 3623 15/2 5132 15/1 3988 15/1 10537 14/5 2303 15/0 8981 15/1 13839 14/7 11774 15/3 18060 20تا10از

 24/8 210 25/5 271 25/0 992 25/2 2027 25/2 1393 25/0 4481 24/8 493 25/1 4863 25/1 8587 24/9 5197 25/0 11889 30تا20از

 35/2 40 35/2 144 35/1 359 35/0 887 35/2 577 35/0 2005 34/6 180 34/8 3487 34/9 6985 34/8 3285 34/6 7401 40تا30از

 42/8 3 45/6 91 44/9 90 45/1 376 45/2 200 45/1 1007 45/8 81 45/0 2030 45/1 4149 45/0 1643 44/8 2712 50تا40از

   0 55/6 78 55/3 13 55/1 161 54/6 102 55/2 569 54/7 17 55/0 1591 54/9 2802 55/1 1170 54/5 1196 60تا50از

   0 65/8 54 61/7 1 65/1 43 65/0 30 65/0 315 65/8 6 65/2 994 65/1 1375 65/0 643 64/6 340 70تا60از

   0 74/8 34   0 74/9 10 74/5 3 75/4 169 71/2 1 75/1 693 74/7 692 74/9 472 74/7 126 80تا70از

   0 84/6 21   0 86/7 1 83/4 1 85/1 85   0 85/5 300 85/1 192 85/5 173 84/2 21 90تا80از

   0 93/8 4   0   0   0 93/7 16   0 93/9 74 92/4 26 93/1 30 94/7 1 100تا90از

   0 100/0 2   0   0   0 100/0 2   0 100/0 22 100/0 2 100/0 2   0 درصد100

 0/3 62585 0/6 62585 1/8 62585 2/9 62585 2/4 62585 8/8 62585 1/2 62585 11/9 62585 19/4 62585 11/2 62585 17/6 62585 کل

  
  

 آورند؟نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي
که بتوانند با کسب ؛ اینهنر است یک از داوطلبان گروه آزمایشی، آرزوی هر 50تبۀ کشوری کمتر از کسب ر

گیر امکان پذیر این مهم بدون تالشی پی .در هر رشته محلی که خواهان آنند، پذیرفته شوند ،ای عالیرتبه
  .غیر ممکن نیست نیز وشا و سخت کوشو البته برای داوطلبانی ک یست،ن

لبی در یک داوط یانگر آن است که حتی امکان داردب 97آمار این دسته از داوطلبان در آزمون سراسری 
 .کشوری باشد 50جزو نفرات زیر  ،، اما با کسب درصدهای خوب در سایر دروسکند درس نمرۀ منفی کسب

ه، همۀ دروس را قریب به اتفاق داوطلبان این گرو کثریتو ابسیار کم است  ،این امروقوع بته احتمال ال)
در   ، میانگین درصد داوطلبان برتردرس خالقیت نمایشیو  ؛ زیرا به جز درس خواص مواداندمطالعه کرده

 .(است درصد 50( حدود ایر دروس این گروه آزمایشی )اعم از عمومی و اختصاصیس

دقت و هوشمندی در پاسخگويی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد؛ پس اگر اين روزها 
در درسی آمادگی نداريد، در اين چند ماه به مطالعة مبحث يا مباحثی از آن درس 
بپردازيد تا بتوانيد دست كم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا 

كسب نمره منفی، بسيار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است. 
در  پايين  بسيار  يا  منفی  نمره های  با  داوطلب  يك  كرد  تصور  نبايد  اينكه  نهايت  در 
درس های مختلف، می تواند در رشته های با آزمون يا روزانه پذيرفته شود. اگر داوطلبانی 
را می شناسيد كه حتی با كسب نمره منفی در رشته های روزانه پذيرفته شده اند، دليلش 
آن است كه اين افراد به احتمال قوی در ساير درس ها يا در آزمون عملی، نمرة خوبی 
كسب كرده اند؛ ضمن اينكه داوطلبانی كه در آزمون سراسری نمره منفی می آورند، در 

رشته محل هايی كه مطلوب اكثر داوطلبان هستند، پذيرفته نخواهند شد.
همچنين دقت داشته باشيد كه در تعيين رتبة يك داوطلب، عالوه بر درصدهايی كه وی 
در آزمون سراسری كسب كرده است، تأثير مثبت سوابق تحصيلی او نيز محاسبه می شود 
)تا سال گذشته 25درصد تأثير مثبت سوابق تحصيلی داوطلب در آزمون كتبی نهايی 
ديپلم )سال سوم متوسطه( و 5 درصد تأثير مثبت آزمون كتبی نهايی پيش دانشگاهی 
محاسبه می گرديد و امسال 30 درصد تأثير مثبت سوابق تحصيلی داوطلب در آزمون 
كتبی نهايی سال دوازدهم محاسبه می شود(؛ يعنی، امكان دارد كه داوطلبی در آزمون 
سراسری، درصدهای مطلوبی كسب نكرده باشد، اما سوابق تحصيلی خوبی داشته باشد 

و سوابق تحصيلی مثبت، در پذيرش نهايی او مؤثر واقع شود. 
گفتنی است كه رشته های با آزمون، شامل برخي از رشته محل های روزانه، شبانه، 

يعنی،  می پذيرند؛  دانشجو  سراسری  آزمون  با  كه  می شود  پيام نور  و  غيرانتفاعی 
داوطلبان بر اساس نتيجه كارنامه خود، می توانند رشته های مورد نظر را انتخاب كنند.  
ذكر اين نكته مهم است كه آمار ارائه شده در هر سال، با سال ديگر متفاوت است؛ 
برای مثال، سال  93، يك داوطلب به 100 درصد سؤال های خالقيت موسيقی پاسخ 
صحيح داده و در سال 9۴ و 95 هيچ داوطلبی به 100 درصد سؤال های اين درس 
پاسخ صحيح نداده است و در هر يك از سال های 96 و 97، دو داوطلب به 100 درصد 
سؤال ها پاسخ صحيح داده اند؛ يا در سال 93، يك داوطلب در درس درك عمومی هنر 
 به 70 تا 80 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده است، و در سال 9۴، اين تعداد به 7 نفر 
رسيده اند؛ اما در سال های  95 و 96 هيچ يك از داوطلبان به 70 درصد سؤال های 
اين درس پاسخ صحيح نداده اند، و در سال 97 نيز يك داوطلب به 70 درصد سؤال ها 

پاسخ صحيح داده است.
در جدول ارائه شده در زير، غير از داوطلبانی كه به هيچ يك از سؤال های دفترچه 
كه  داوطلبانی  داوطلب(،   ۴( است  بوده  سفيد  آنها  پاسخنامة  كل  و  نداده اند  پاسخ 
نمرة صفر يا منفی كسب كرده و داوطلبانی كه به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح 

داده اند، ساير داوطلبان در گروه های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند.
هر محدوده كه در جداول زير آمده است، شامل اعداد داخل محدوده مي شود؛ به طور 
مثال، محدوده 0 تا 10 شامل اعداد 0/01 تا 10 مي شود و شامل خود صفر نمي شود، 
و محدوده 10 تا 20 شامل اعداد 10/01 تا 20 مي شود و شامل خود 10 نمي شود و ...
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 50دارای رتبه کشوری کمتر  از   1397سراسری سال هنر  در آزمون آزمايشي داوطلبان گروه نمرات خام گین ، کمترين و بیشترين درصد تعداد، میان                                                                          

 محدوده
 درک عمومی ریاضی درک عمومی هنر زبان عمومی معارف عربی ادبیات

 تعداد
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 میانگین

       0       0       0       0       0       0 سفید

       0       0 0/0 0/0 0/0 1       0       0       0 0کمترازصفرو

 8/4 6/7 10/0 2       0 6/7 6/7 6/7 1       0       0       0 10تا0از

 15/6 14/5 16/7 2       0       0       0 17/0 13/4 20/0 4       0 20تا10از

 27/0 21/2 30/0 8 25/9 21/2 30/0 4       0       0 27/0 25/4 28/0 4 26/7 25/4 28/0 2 30تا20از

 36/1 32/3 38/9 7 35/9 32/3 38/9 7 36/6 33/4 40/0 5 35/4 33/4 40/0 4 35/7 32/0 40/0 7 35/5 30/7 38/7 5 40تا30از

 47/8 45/6 50/0 2 47/1 42/3 50/0 22 44/3 42/7 48/0 6 46/3 41/4 49/4 9 45/4 41/4 49/4 9 45/7 41/4 49/4 13 50تا40از

 54/7 51/2 60/0 17 55/3 51/2 60/0 10 55/0 50/7 60/0 16 56/6 52/0 60/0 10 55/1 52/0 60/0 10 55/7 50/7 60/0 21 60تا50از

 64/9 61/2 70/0 6 65/8 61/2 68/9 6 66/5 61/4 69/4 6 66/0 61/4 69/4 16 65/0 61/4 69/4 7 62/5 61/4 64/0 6 70تا60از

 74/9 73/4 76/7 3 71/2 71/2 71/2 1 78/4 77/4 78/7 5 74/0 70/7 78/7 10 75/8 74/7 78/7 7 76/1 73/4 77/4 3 80تا70از

 82/3 81/2 83/4 3       0 85/5 84/0 89/4 8 85/4 85/4 85/4 1 85/4 85/4 85/4 2       0 90تا80از

       0       0 94/7 94/7 94/7 1       0       0       0 100تا90از

       0       0 100/0 100/0 100/0 1       0       0       0 درصد100

 48/0 6/7 83/4 50 48/2 21/2 71/2 50 60/1 0/0 100/0 50 60/1 33/4 85/4 50 50/8 13/4 85/4 50 51/9 25/4 77/4 50 کل

 
 50دارای رتبه کشوری کمتر  از   1397در آزمون سراسری سال  هنر نمرات خام داوطلبان گروه آزمايشيگین ، کمترين و بیشترين درصد تعداد، میان                    

 محدوده
 خواص مواد خالقیت موسیقی خالقیت نمایشی خالقیت تصویری و تجسمی ترسیم فنی

 تعداد
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 میانگین

       0       0       0       0       0 سفید

 7/- 3/3- 0/0 5       0       0       0       0 0صفروکمتراز

 6/1 1/7 10/0 17 6/7 5/0 8/4 3 8/4 8/4 8/4 1       0 8/9 8/4 10/0 3 10تا0از

 15/6 11/7 20/0 16 18/0 13/4 20/0 4 16/0 11/7 20/0 14       0 16/7 16/7 16/7 1 20تا10از

 25/5 21/7 30/0 8 26/7 21/7 30/0 5 25/3 21/7 30/0 14 30/0 30/0 30/0 2 25/0 21/7 28/4 3 30تا20از

 37/9 35/0 40/0 4 34/8 31/7 40/0 7 35/8 31/7 40/0 13 35/5 33/4 38/4 4 35/5 31/7 40/0 12 40تا30از

       0 45/2 41/7 50/0 8 45/6 43/4 48/4 6 47/2 43/4 50/0 7 44/9 41/7 50/0 17 50تا40از

       0 55/0 51/7 60/0 7 51/7 51/7 51/7 1 54/7 51/7 58/4 18 55/3 51/7 58/4 8 60تا50از

       0 64/2 61/7 70/0 4 61/7 61/7 61/7 1 66/4 61/7 70/0 11 66/1 61/7 70/0 6 70تا60از

       0 72/7 71/7 75/0 5       0 75/5 71/7 80/0 7       0 80تا70از

       0 85/1 81/7 88/4 5       0 86/7 86/7 86/7 1       0 90تا80از

       0 93/4 93/4 93/4 1       0       0       0 100تا90از

       0 100/0 100/0 100/0 1       0       0       0 درصد100

 14/1 3/3- 40/0 50 49/1 5/0 100/0 50 28/8 8/4 61/7 50 57/2 30/0 86/7 50 42/9 8/4 70/0 50 کل

 

نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می آورند؟
كسب رتبة كشوری كمتر از 50، آرزوی هر يك از داوطلبان گروه آزمايشي هنر است؛ 
آنند، پذيرفته  رتبه ای عالی، در هر رشته محلی كه خواهان  با كسب  بتوانند  اينكه 
شوند. اين مهم بدون تالشی پی گير امكان پذير نيست، و البته برای داوطلبانی كوشا 

و سخت كوش نيز غير ممكن نيست. 
آمار اين دسته از داوطلبان در آزمون سراسری 97 بيانگر آن است كه حتی امكان 

دارد داوطلبی در يك درس نمرة منفی كسب كند، اما با كسب درصدهای خوب در 
ساير دروس، جزو نفرات زير 50 كشوری باشد. )البته احتمال وقوع اين امر، بسيار كم 
است و اكثريت قريب به اتفاق داوطلبان اين گروه، همة دروس را مطالعه كرده اند؛ زيرا 
به جز درس خواص مواد و درس خالقيت نمايشي، ميانگين درصد داوطلبان برتر در  
ساير دروس اين گروه آزمايشی )اعم از عمومی و اختصاصی( حدود 50 درصد است(.
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به منظور اجرای قانون اعطای مدرك كارشناسی و باالتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب 
سال 1375 مجلس محترم شورای اسالمی و آيين نامه اجرايی قانون مذكور مصوب هيأت 
محترم وزيران )1376/11/5(، حافظان كل قرآن مجيد، بجز اتباع خارجی كه خواهان 
استفاده از مزايای در نظر گرفته شده هستند، ضرورت دارد كه با توجه به توضيحات 
ذيل، در آزمون كارشناسی ارشد )كد رشته امتحانی 1111( شركت نموده و بند مربوط به 

تقاضانامه اينترنتی را عالمت گذاری نمايند.
الف( بنا بر ابالغيه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، از سال 1398 

و بعد از آن، آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است كه متقاضيان بهره مندی از قانون مذكور، حداقل مدرك تخصصی مندرج در 
مصوبه جلسه 573 شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را كه از سوي سازمان 
دارالقرآن كريم و با همكاری ادارات كل تبليغات اسالمی سراسر كشور مطابق مندرجات 

اين اطالعيه برگزار می شود، ارائه نمايند.
ج ( داوطلبان ديپلم و زير ديپلم، پس از شركت در آزمون كارشناسی ارشد و كسب حد 
نصاب الزم، از طرف سازمان سنجش آموزش كشور به مركز هماهنگی و توسعه پژوهش و 

آموزش عالی قرآنی كشور معرفی خواهند شد.
د ( معرفی شدگان ديپلم و زير ديپلم و دارای حد نصاب، كه دارای مدرك تخصصی حفظ 
هستند، به منظور اخذ مدرك كارشناسی علوم قرآن و حديث، گواهی معدل و ريز نمرات، 
به مركز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی كشور )بر اساس دستورالعملی 

كه مركز فوق اعالم خواهد نمود( مراجعه می نمايند.
هـ ( دارندگان مدرك رسمی كارشناسی علوم قرآنی )فقط علوم قرآنی( كه دارای مدرك 
تخصصی حفظ هستند، پس از شركت در آزمون كارشناسی ارشد و اعالم نتايج، طبق برنامه 
زمان بندی اعالم شده از سوی سازمان سنجش براي معرفی به دانشگاه ها، الزم است كه 
نسبت به ارسال مدرك تخصصی حفظ، مدرك كارشناسی رسمی علوم قرآنی و انتخاب 

رشته خود به سازمان سنجش آموزش كشور، اقدام نمايند.
و( حافظانی كه در سال های گذشته با استفاده از اين تسهيالت، موفق به اخذ مدرك 
كارشناسی در رشته علوم قرآن و حديث شده اند، برای تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد، 

حق استفاده مجدد از اين سهميه را ندارند.
ز ( حافظانی كه در سال های گذشته )سال 97 و قبل از آن( با استفاده از اين تسهيالت، 
موفق به اخذ مدرك كارشناسی در رشته علوم قرآن و حديث شده اند، موظف هستند كه 
با مراجعه به معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به اخذ گواهی 
معدل كارشناسی خود اقدام نموده و معدل كارشناسی صحيح را در تقاضانامه اينترنتی 

آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1398 درج نمايند.
ح ( ضوابط ثبت نام و آيين نامه آزمون هاي ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان 

قرآن كريم، كه از سوی سازمان دارالقرآن كريم اعالم شده است، به شرح ذيل است:
طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن كريم- 1

به اطالع حافظان محترم قرآن كريم مي رساند كه بر اساس مصوبه جلسه )573( شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مورخ )8۴/9/8( و به منظور سامان دهي و تسهيل خدمت رساني 
دستگاه هاي اجرايي كشور به حافظان كالم وحي، سازمان دارالقرآن الكريم با همكاري 

ادارات كل تبليغات اسالمي سراسر كشور، آزمون هاي »ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي 
به حافظان قرآن كريم« را طبق توضيحات و ضوابط ذيل اجرا مي نمايد.

الزم به ذكر است كه داوطلبان شركت در آزمون هاي اعطاي مدرك كارشناسي و باالتر 
بايد نسبت به كسب حداقل  حفظ )از طريق سازمان سنجش آموزش كشور( ضرورتاً 

مدارك درجات ذيل )حافظ درجه 3( اقدام نمايند.
الف- درجات اعطائي و شرایط الزم:

ب- شرایط عمومي ثبت نام:
حفظ كل قرآن كريم.- 1
داشتن تابعيت ايراني.- 2

ج- مدارک الزم براي ثبت نام:
1- تصوير صفحه اول شناسنامه.

2- تصوير كارت شناسايي ملي )پشت و رو(.
3- تصوير عكس متقاضي با زمينه روشن.

تذکر: عناوين معافيت از حضور در آزمون ها در ضوابط آزمون )جدول ۴( درج گرديده 
است.

تذكر مهم:
1- تبعات هرگونه اشكال )عدم صحت اطالعات فرم ثبت نام، ناقص بودن مدارك، بزرگ يا كوچك 

بودن اندازه عكس و ... ( در مدرك ارسالي، برعهده داوطلبان شركت در آزمون ها خواهد بود.
2- در صورت قبولي در هر يك از رشته ها، ارسال رونوشت شناسنامه و كارت ملي، همراه 
يك قطعه عكس پشت نويسي شده ضروري خواهد بود و امكان استفاده از تصاوير ارسالي 

در مدارك و گواهينامه هاي پاياني، وجود نخواهد داشت.
د- زمان بندي فرآیند آزمون ها:

زمان بندي آزمون هاي ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن كريم
)با توجه به شرایط هر سال، در زمان هاي اعامي امکان 7 الي 10 روز جابجایي 

وجود دارد(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 »قانون اعطای مدرك كارشناسی و باالتر 

به حافظان كل قرآن مجيد« سال 1398 و بعد از آن
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1- شرط ورود به هر مرحله از آزمون ها، قبولي در مرحله قبل از آن است.
2- حضور متقاضيان دريافت مدارك درجه 3، در مراحل اول و دوم آزمون، متقاضيان 
دريافت مدرك درجه 2 در مراحل اول، دوم و سوم، و متقاضيان دريافت مدرك درجه 1 

در تمامي مراحل آزمون )ذكر شده در جدول 3( الزامي است.
تذکر: مدرک مورد نیاز براي حافظان متقاضي شرکت در آزمون اعطاي مدرک 
کارشناسی و باالتر سازمان سنجش آموزش کشور، حداقل درجه 3 است و لذا 

حضور این افراد در آزمون هاي مراحل سوم و چهارم الزامي نیست.
3- محل برگزاري آزمون ها در استان ها، از سوي دارالقرآن الكريم ادارات كل تبليغات 
اسالمي هر استان به طور جداگانه تعيين خواهد شد و مكان دقيق آن، ضمن درج در كارت 

ورود به جلسه آزمون، از طريق سايت تالوت نيز اطالع رساني خواهد شد. 
۴- ورود به محل آزمون كتبي صرفاً با كارت داوطلبي آزمون انجام مي پذيرد و كارت ورود 
به جلسه آزمون نيز از يك هفته قبل از آزمون از طريق سايت تالوت قابل دريافت خواهد 

بود.
5- 80 درصد سؤاالت آزمون مرحله اول را ترجمه و مفاهيم و 20 درصد ديگر را سؤاالت 

حفظ تشكيل مي دهند.
6- سؤاالت آزمون مرحله اول، بر اساس ترجمه هاي رايج قرآن و از آيات و عبارات پركاربرد 
طرح خواهد شد و شركت كنندگان مي توانند يكي از ترجمه هاي رايج را )به دلخواه( 

مطالعه نمايند.
ه - شرایط معافیت از آزمون ها:

تبصره 1: پذيرش معافيت هاي مذكور )رديف 1 تا ۴( از سوي دبيرخانه اعطاي مدرك به 
حافظان، منوط به اسكن و ارسال مدرك يا نامه تأييديه سازمان مربوط در زمان ثبت نام 

بوده و به درخواست هاي پس از اتمام ثبت نام، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2: ضروري است كه كليه افراد مشمول موارد فوق نيز، همچون ساير متقاضيان، در 
تمامي فرآيندهاي ثبت نام شركت نمايند. متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند 
در مهلت ثبت نام از ساعت 9 الي 12 با شماره تلفن: 66956068-021 تماس حاصل 

فرمايند.
تبصره3: حضور در جلسه آزمون، استفاده از شرايط معافيت را براي فرد از بين مي برد.

به  تخصصي  اعطاي مدرك  و  ارزيابي  و ضوابط آزمون هاي  نامه  2-آيين 
حافظان قرآن كريم 

شرايط  و ضوابط آزمون مرحله اول )كتبي(
هر جزء شامل 5 سؤال )چهار سؤال ترجمه و يك سؤال حفظ( بوده و تمامي سؤاالت - 1

به صورت كتبي و چهار گزينه اي است.
حدنصاب قبولي آزمون مرحله اول به شرح ذيل است:- 2

3 -
4 -
5 -

3 - هر سه پاسخ غلط، يك نمره منفي دارد.
۴ - در صورت قبولي در مرحله اول سال گذشته، به شرط عدم تغيير رشته و عدم ارتقاء 

درجه، فرد به مدت يك دوره از اين مرحله معاف است.
5- شرايط و عناوين ديگر معافيت هاي اين مرحله در جدول ۴ بيان شده است.

شرايط و ضوابط آزمون مرحله دوم )شفاهي(
در اين مرحله كه به صورت شفاهي برگزار مي شود، صحت حفظ مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

سؤاالت به صورت شفاهي و هشت سطري )بر اساس قرآن هاي 15 سطري( پرسيده - 1
خواهد شد.

تالوت حافظاني كه در بخش حسن حفظ، حدنصاب الزم را كسب نمايند، پس از - 2
استماع مجدد، در بخش هاي تجويد، صوت، لحن و وقف و ابتداء نيز به صورت جداگانه 

ارزيابي خواهد شد.
حدنصاب قبولي مرحله دوم به شرح ذيل است:- 3

در صورت قبولي در سال گذشته، فرد به مدت يك دوره از اين مرحله معاف است.- ۴
شرايط و عناوين معافيت هاي اين مرحله در جدول ۴ بيان شده است.- 5

شرايط و ضوابط آزمون مرحله سوم )ترجمه و مفردات( – ويژه حافظان كل مجاز
1- هر جزء شامل 6 سؤال )چهار سؤال ترجمه و دو سؤال مفردات( است.

1-1- سؤاالت به صورت كتبي، تستي و چهارگزينه اي است.
2- حدنصاب قبولي مرحله سوم

جدول 7
حدنصاب قبوليدرجهتعداد كل سؤاالت

18021۴0
1150

3- هر سه پاسخ غلط يك نمره منفي دارد.
۴- منبع سؤاالت مفردات، كتاب قاموس قرآن، تأليف آيت ا... سيدعلي اكبر قرشي، انتشارات 

دارالكتب االسالميه، و منبع سؤاالت ترجمه، ترجمه آيت ا... مكارم شيرازي است.
شرایط و ضوابط آزمون مرحله چهارم )تفسیر و علوم قرآني( – ویژه حافظان کل 

مجاز
1- اين مرحله از آزمون ها ويژه حافظاني است كه در مرحله اول تا سوم، حدنصاب هاي 
الزم را كسب كرده و داراي 10 سال سابقه تدريس تأييد شده در زمينه حفظ قرآن كريم 

هستند.
2-1- بعد از تأييد سوابق ده ساله از سوي شوراي كارشناسي، به افراد تأييد شده شش 
ماه فرصت مطالعه داده خواهد شد و زمان و مكان دقيق آزمون اين مرحله، طبق نامه به 

اطالع ايشان خواهد رسيد.
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری 
آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( 

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

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

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

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

2- سؤاالت به صورت كتبي، )تشريحي و چهار گزينه اي( و تعداد، امتيازات و حدنصاب 
قبولي به شرح جدول 8 است.

1 -
2 -

1-3- هر سؤال تستي يك امتياز و هر سؤال تشريحي داراي 2 امتياز است.
2-3- هر سه پاسخ غلط )در بخش سؤاالت چهار گزينه اي( يك نمره منفي خواهد داشت.

3-3- منبع سؤاالت علوم قرآني: كتاب علوم قرآني، تأليف آيت ا... معرفت، انتشارات سمت.
ا... مكارم شيرازي( بدون نكات  ۴-3- منبع سؤاالت تفسير: تفسير نمونه )تأليف آيت 

تفسيري شامل سوره های:

حمد، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، هود، يوسف، اسراء، نحل، مومنون، احزاب، 
حجرات، انسان، يس، لقمان، قيامه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، روم، عنكبوت، دخان، واقعه، 

ملك، الرحمن، حشر، حديد و جزء سي ام قرآن كريم

 

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

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی

امروز با حضور وزير علوم :

از برگزيدگان بيست و سومين دورۀ 
المپياد علمي ـ دانشجويي كشور تجليل مي شود

ـ  علمي  المپیاد  سومین  و  بیست  سوم  تا  اول  نفرات  از  تقدیر  مراسم 
)امروز( در  دانشجویي کشور )سال1397( در روز دوشنبه مورخ 97/9/26 

دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي شود.
در اين مراسم، از نفرات برگزيده مرحله نهايي 23 رشته المپياد علمي ـ دانشجويي 
اسالمي«،  معارف  و  »الهيات  فارسي«،  ادبيات  و  »زبان  رشته هاي  در   1397 سال 
»علوم اقتصادي«، »علوم تربيتي«، »حقوق«، »شيمي«، »فيزيك«، »زيست شناسي«، 

عمران«،  »مهندسي  شيمي«،  »مهندسي  برق«،  »مهندسي  »آمار«،  »رياضي«، 
»مهندسي مكانيك«، »مهندسي كامپيوتر«، »مهندسي كشاورزي )زراعت و اصالح 
نباتات(«، »طراحي صنعتي«، »علوم جغرافيايي«، »علوم زمين«، »مهندسي مواد و 
مهندسي  و  بنيادي  »سلول هاي  و  صنايع«  »مهندسي  »روان شناسي«،  متالورژي«، 

بافت« تقدير به عمل خواهد آمد.
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