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همراه با 
شما تا 
آزمون 

سراسري )1(

ثبت نام آزمون EPT و آزمون 
فراگير مهارت های عربی دی ماه 
97 دانشگاه آزاد اسالمی از روز 

گذشته آغاز شد
فراگیر  آزمون  آزمون EPT و  ثبت نام 
آزاد  دانشگاه  ماه ۹۷  مهارت های عربی دی 
اسالمی از روز يکشنبه ۲ دی )ديروز( آغاز 
شد و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۶ دی ادامه 

خواهد داشت.
ياد شده در روز جمعه ۱۴ دی  آزمون های 
تهران،  شهرهای:  در  همزمان  طور  به  ماه 
کرج،  اهواز،  اصفهان،  مشهد،  تبريز،  شیراز، 
کرمان، کرمانشاه و رشت برگزار خواهد شد. 
ضمناً زمان دريافت کارت ورود به جلسه از 

روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه است.



3 دی ماه ۱3۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  38            2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و سوم ، شماره  38 ، شماره پیاپی  1106 

   سوم  دی ماه سال 1397
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

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

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
کسي که امر به معروف و نهي از منکر کند و به سوي 
خیر راهنمايي کند يا به آن اشاره نمايد، در ثواب آن 
عمل خیر شريك است، و کسي که به کار ناشايست 
آن عمل  گناه  در  کند،  راهنمايي  آن  به  يا  سفارش 

ناشايست شريك است. 

که  گويم،  )ع(  مريم  بن  عیسي  از  خواهي،  اگر  و   ...
سنگ را بالین مي کرد، و جامة درشت به تن داشت، و 
خوراِك ناگوار مي خورد و نان خورِش او گرسنگي بود، 
و چراغش در شب ماه، و در زمستان مشرق و مغرِب 
زمین او را سايبان بود و جاي پناه، و میوه و ريحاِن 
زني  گیاه.  از  رويانَد  پايان  چهار  براي  زمین  آنچه  او 
نداشت تا او را فريفتة خود سازد، فرزندي نداشت تا 
غم وي را خورد، و نه مالي که او را مشغول کند، و نه 
طمعي که او را به خواري در اندازد. َمرکب او دو پايش 

بود و خدمتگزاِر وي دست هايش. 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
 کسي که رکوع و سجود نمازش را ناتمام و شتابزده 

به جا آورد، نمازش پذيرفته نیست.

اکنون درست در آغازين روز هاي دي ماه قرار داريم و 
تا زمان برگزاري آزمون سراسري سال ۱3۹8 که در 
اواسط تیرماه سال آينده برگزار مي شود، براي داوطلبان 
اين آزمون مهم و سرنوشت ساز، حدود شش ماه و ده روز 
فرصت باقي مانده است. به همین خاطر، مناسب ديديم 
که هر از گاهي و به فراخور فرصتي که دست مي دهد، 
اين ستون را به مباحثي راجع به آمادگي براي کنکور 

اختصاص دهیم. 
اين مطالب، حاصل تأمالتي چند است که براي استفاده 

داوطلبان گسترده اين آزمون مهم، در اينجا مي آوريم:
۱- بنا به فرموده موالي متقیان حضرت امام علي)ع(: 
»فرصت ها چون ابرها درگذرند؛ بنابراين، آنها را دريابید«؛ 
پس اگر تاکنون که بیش از سه ماه از سال تحصیلي 
گذشته است، سرعت عبور زمان را به طور محسوس 
درنیافته ايد، اکنون آن را دريابید و در اين شش ماه و ده 
روز باقي مانده تا موعد برگزاري آزمون سراسري ۹8، با 
برنامه ريزي، از فرصت هاي باقي مانده براي آمادگي همه 
جانبه به منظور موفقیت در اين آزمون، به طور کامل 

استفاده کنید. 
۲- جمع بندي دروس خوانده شده، دروس خوانده نشده 
يا دروسي که آنها را چند بار دوره کرده ايد، کار بسیار 
الزمي است که اکنون بايد به انجام آن بپردازيد. اين کار 
بدان خاطر الزم به نظر مي رسد که پس از بررسي آن 
متوجه شويد که در کدام درس ها قوي، در چه دروسي 
متوسط و در کدام يك از ديگر دروس، ضعیف هستید 
و بر اساس آن و همین طور مطابق ضرايب هر درس در 
آزمون سراسري، که معموالً از عدد ۱ تا ۴ شدت و ضعف 

دارد، با مطالعه و فراگیري عمیق، آنها را پیش ببريد. 
3- طبقه بندي دروس و به صورت منظم و شبکه اي 
خواندن هر درس، از ديگر مواردي است که رعايت آن 
به  نظر مي رسد؛  به  و الزم  واجب  داوطلبان،  از سوي 
ديگر سخن، به صورت تفنني و »از هر دري سخني« 
و کشکول وار مطالعه نکنید. اين گونه مطالعه دروس و 
به صورت غیر طبقه بندي شده جلو رفتن، اگر ضرري 
براي هدف شما و راه رسیدن به آن هدف نداشته باشد 
)که دارد(، قطعاً سودي نیز با خود برايتان در بر نخواهد 

داشت. 
۴- نه، اختصاص تمام ساعت هاي مفید يك داوطلب 
در يك شبانه روز به خواندن دروس )بدون تعیین هیچ 
وقتي براي خواب و استراحت کافي(، اثر بخش مي تواند 
باشد، و نه، اختصاص ساعات اندك به اين مقوله )مطالعه 

آن  بلکه  باشد؛  مفید  زمینه،  اين  در  دروس( مي تواند 
چیزي که در اين راه، ما را ياري خواهد رساند، ايجاد 
تعادل در ساعات مطالعه، تفريح، استراحت و در کنار 

خانواده بودن است.
5- پرداختن به افکار مشوش و اضطراب آلود و دامن زدن 
به هرگونه استرس در زمینه پذيرفته شدن يا نشدن 
در آزمون سراسري در اين ايام، به نوعي، از بین بردن 
آرزوهاي معقول و منطقي يك داوطلب است؛ پس سعي 
کنید که تمام سلول هاي مغز و گستره ذهن خود را در 
اين موقعیت زماني حساس، معطوف به درس خواندن 
عمیق و هدفمند کنید و از راه دادن اين گونه خیاالت و 

اوهام  مضر به دايره ذهن خود جلوگیري نمايید.
۶- مسأله انتخاب رشته تحصیلي و اينکه در صورت 
مجاز به انتخاب رشته شدن، چه رشته هايي را انتخاب 
کنم و کدام يك از دانشگاه ها را جزو اولويت هاي انتخابي 
داوطلب  يك  مسائل  مهم ترين  از  دهم،  قرار  خودم 
آزمون سراسري است؛ اما به ياد داشته باشید که زمان 
و  نیست  مسائل، حال حاضر  گونه  اين  به  انديشیدن 
مي توان به آن در زمان مناسب خود، که پس از برگزاري 
با  و  کرد  فکر  عمیق  طور  به  است،  سراسري  آزمون 

ديگران در اين زمینه به مشاوره پرداخت.
۷- نکته مهم ديگر در اين زمینه، که ياد کردن آن در 
اين سطور الزم به نظر مي رسد، مسأله رقابت تحصیلي 
است. در اينکه رقابت تحصیلي در جاي خود براي هر 
يك از داوطلبان، شورآفرين، انرژي  بخش و هیجان انگیز 
است، هیچ شکي نیست؛ اما بايد در نظر داشت که نبايد 
اين حّس رقابت و پرداختن بیش از اندازه به آن، ما را از 
هدف اصلي مان دور کند و از راه به بي راهه هدايت نمايد. 
به ياد داشته باشید که »حاشیه« ها، هر چقدر هم که 
هیجان انگیز و فرح بخش باشند، نبايد ما را از »متن«، که 
در اينجا آمادگي جدي براي شرکت در آزمون سراسري 

سال ۱3۹8 است، منحرف نمايند. 
ذات  از  استعانت  و  آفرينش  منشأ  به  بردن  پناه   -8
و  نیکو  امر  حال،  همه  در  عالم،  پروردگار  اليتناهي 
گاهي  لحظات،  و  ايام  اين  در  اما  است؛  پسنديده اي 
خوب است که بیشتر از زمان معمولي، که در شبانه روز 
براي به جا آوردن عبادات روزانه سپري مي کنیم، اوقات 
ويژه ديگري را نیز، به ويژه در سحرگاهان، به راز و نیاز 
کردن با ربّ العالمین اختصاص دهیم و از او توفیق ادامه 

راهمان را بجويیم. 
موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون سراسري )1(



3 3 دی ماه ۱3۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  38            

وزير علوم در آيين تقدير از برگزيدگان
 بيست و سومين المپياد علمی ـ دانشجويی كشور تأكيد كرد:

اكنون كشور در مرزهای 
علم و دانش جهان حركت می كند

ـــران،  ـــم در ای ـــد عل ـــه 16 تولي ـــه رتب ـــاره ب ـــا اش ـــی، ب ـــر غالم دکت
ـــای  ـــور در مرزه ـــتادان، کش ـــان و اس ـــت محقق ـــه هم ـــون ب ـــت: اکن گف

علـــم و دانـــش جهـــان حرکـــت می کنـــد. 
ـــی، در  ـــور غالم ـــر منص ـــوم، دکت ـــی وزارت عل ـــط عموم ـــزارش اداره کل رواب ـــه گ ب
آيیـــن تقديـــر از برگزيـــدگان بیســـت و ســـومین المپیـــاد علمـــی ـ دانشـــجويی 
کشـــور، کـــه روز دوشـــنبه ۲۶ آذر مـــاه در دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس برگـــزار 
ـــتادان  ـــان و اس ـــالش محقق ـــا ت ـــال ها، ب ـــول اين س ـــه در ط ـــان اينک ـــا بی ـــد، ب ش
ـــام  ـــب ن ـــا صاح ـــاوری دنی ـــم و فن ـــوزه عل ـــران در ح ـــالمی اي ـــوری اس ـــور، جمه کش
بـــوده اســـت، گفـــت: خوشـــبختانه امـــروزه، علـــی رغـــم محدوديت هـــا و عـــدم 
ـــگاه  ـــی جاي ـــه بین الملل ـــورمان در عرص ـــات، کش ـــیاری از امکان ـــه بس ـــی ب دسترس

ـــت. ـــرده اس ـــظ ک ـــود را حف خ
ــی  ــای بین المللـ ــورمان در ارزيابی هـ ــی کشـ ــگاه علمـ ــون جايـ ــزود: اکنـ وی افـ
ـــه  ـــور ب ـــی مجب ـــه جهان ـــر، جامع ـــال حاض ـــه در ح ـــوری ک ـــه ط ـــت؛ ب ـــوب اس مطل

اعتـــراف توانمندی هـــای محققـــان و اســـتادان ايـــران اســـت.
ـــون  ـــه داد: اکن ـــور، ادام ـــم کش ـــد عل ـــه ۱۶ تولی ـــه رتب ـــاره ب ـــا اش ـــی، ب ـــر غالم دکت
بـــه همـــت محققـــان و اســـتادان، کشـــور در مرزهـــای علـــم و دانـــش جهـــان 

ــد. ــت می کنـ حرکـ
وی اظهـــار داشـــت: مـــا در بیـــن جامعـــه علمـــی خـــود، دانشـــمندان بزرگـــی داريـــم 
ـــه  ـــد ک ـــت می کنن ـــی را هداي ـــمندان جوان ـــتادان و دانش ـــود، اس ـــار خ ـــه در کن ک
ـــی  ـــا و آرزوهاي ـــد و امیده ـــد ش ـــده خواهن ـــور در آين ـــی کش ـــگاه علم ـــده دار جاي عه
ـــزان  ـــن عزي ـــوي اي ـــود، از س ـــق ش ـــتادان محق ـــت اس ـــه دس ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ک

ـــد. ـــد ش ـــق خواه محق
ـــاالت  ـــتفاده از مق ـــه اس ـــا را در زمین ـــی، م ـــه علم ـــرد: جامع ـــان ک ـــی بی ـــر غالم دکت
در جامعـــه نقـــد می کنـــد، امـــا بايـــد توجـــه داشـــت کـــه در حـــال حاضـــر، 
در برخـــی از رشـــته ها ماننـــد تحقیقـــات هســـته ای، فیزيـــك بنیـــادی و... 
حرف هـــای زيـــادی بـــرای گفتـــن وجـــود دارد و دانشـــمندان در ايـــن زمینـــه 

فعالیت هـــای مطلوبـــی را انجـــام می دهنـــد.
وزيـــر علـــوم، بـــا اشـــاره بـــه وظايـــف دانشـــگاه ها از آغـــاز انقـــالب تاکنـــون، 
ـــود؛  ـــص ب ـــروی متخص ـــت نی ـــکیل، تربی ـــدو تش ـــگاه ها از ب ـــه دانش ـــت: وظیف گف
ـــی،  ـــالت تکمیل ـــکل گیری تحصی ـــس از ش ـــه ۶۰ و پ ـــر ده ـــه از اواخ ـــوری ک ـــه ط ب
ـــتادان  ـــاس، اس ـــن اس ـــر همی ـــد و ب ـــاز ش ـــش آغ ـــعه دان ـــمت توس ـــه س ـــت ب حرک
ـــاز  ـــی را آغ ـــوزه پژوهش ـــوی در ح ـــی ق ـــان، حرکت ـــتکار جوان ـــتفاده از پش ـــا اس ب

ـــد. کردن
دکتـــر غالمـــی ادامـــه داد: همچنیـــن در اواخـــر دهـــه ۷۰ بحـــث فنـــاوری در 

دانشـــگاه ها مطـــرح شـــد تـــا بـــا اســـتفاده از آن، مســـائل و چالش هـــای 
ـــون  ـــت و اکن ـــده اس ـــی ش ـــل ط ـــن مراح ـــروز اي ـــود. ام ـــل ش ـــور ح ـــف کش مختل

ــتند. ــت هسـ ــدن در حرکـ ــمت کارآفرين شـ ــه سـ ــا بـ ــگاه های مـ دانشـ
ـــت و  ـــو اس ـــه جل ـــی، رو ب ـــترده علم ـــای گس ـــون حرکت ه ـــرد: اکن ـــد ک وی تأکی
ـــتیم. ـــتادان هس ـــش اس ـــايه دان ـــجويان در س ـــد دانش ـــای جدي ـــر ايده ه ـــا منتظ م

ـــم و  ـــای عل ـــت پارك ه ـــا حماي ـــاط ب ـــاوری، در ارتب ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــر عل وزي
فنـــاوری از محققـــان کشـــور، اظهـــار داشـــت: اکنـــون ۴3 پـــارك علـــم و فنـــاوری در 
ـــد.  ـــت می کنن ـــد حماي ـــای جدي ـــا از ايده ه ـــی آنه ـــه تمام ـــود دارد ک ـــور وج کش
در وزارت علـــوم و وزارت بهداشـــت نیـــز حـــدود ۶ هـــزار شـــرکت دانش بنیـــان 
ــا، اطـــراف دانشـــگاه ها و مراکـــز علمـــی  وجـــود دارد کـــه ۱۲۰۰ عـــدد از آنهـ

ــد. ــت می کننـ فعالیـ
ــجويان و  ــای دانشـ ــدی از ظرفیت هـ ــر بهره منـ ــد بـ ــا تأکیـ ــی، بـ ــر غالمـ دکتـ
محققـــان کشـــور، گفـــت: شـــرايط فعلـــی و محدوديت هـــای جهانـــی، فرصـــت 
ـــع  ـــور، در رف ـــی کش ـــای داخل ـــه ظرفیت ه ـــر ب ـــه ب ـــا تکی ـــا ب ـــت ت ـــبی اس مناس
چالش هـــا تـــالش کنیـــم. وی در پايـــان مطـــرح کـــرد: از ايـــن زمـــان می تـــوان 
ـــن  ـــگاه ها در اي ـــی دانش ـــت علم ـــاً مأموري ـــرد و قطع ـــتفاده ک ـــم اس ـــترش عل در گس

شـــرايط بـــا جديـــت بیشـــتری دنبـــال می شـــود. 
ـــاد  ـــومین المپی ـــت و س ـــر بیس ـــرات برت ـــم، نف ـــن مراس ـــه در اي ـــت ک ـــی اس گفتن

ـــد. ـــرار گرفتن ـــر ق ـــورد تقدي ـــور م ـــجويی کش ـــی - دانش علم

تا 6 دي ادامه دارد:

 ثبت نام آزمون های EPT و
 فراگير مهارت های عربی دانشگاه آزاد

    ادامه ار صفحه اول

داوطلبـــان می تواننـــد در صـــورت تمايـــل بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه 
  http://english.iau.ac.ir/ept :ـــه نشـــانی ـــرش ب ـــز ســـنجش و پذي مرک
نســـبت بـــه ثبت نـــام در آزمون هـــاي يـــاد شـــده اقـــدام کننـــد و از 

منابـــع و بودجه بنـــدی ســـؤاالت ايـــن آزمون هـــا مطلـــع شـــوند.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی، بـــه دلیـــل 
برگـــزاری همزمـــان آزمـــون EPT و آزمـــون فراگیـــر مهارت هـــای 
عربـــی، هـــر داوطلـــب مجـــاز بـــه ثبت نـــام در يکـــی از آزمون هـــای 
ـــر  ـــوق، امکان پذي ـــون ف ـــان در دو آزم ـــرکت همزم ـــت و ش ـــور اس مذک

ـــت.   نیس
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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  اطالع  به 
می رساند که بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمایشي هنر از کتاب هاي: 
)کد:   ۱ تاريخ  در  هنر  سیر   ،)5۹۴/۱ )کد:  هنر۲  کارگاه   ،)5۹۴ )کد:  هنر۱  کارگاه 
 ،)5۹۴/۷ )کد:  طراحي  فضا،  انسان،   ،)5۹۴/8 )کد:   ۲ تاريخ  در  هنر  سیر   ،)5۹۴/3
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)5۹۴/۶ )کد:  ايران  فرهنگي  و  هنري  میراث  با   آشنايي 
)کد: 358/۲۱(، طراحي۱ )کد: 35۹/۹۲(، طراحي۲ )کد: ۴8۹/۹(، آشـنايي با بنـاهاي 
نقشه کشي  و  فني  ترسیم   ،)۴۹۱/۶ )کد:  گرافیك  در  خط   ،)۴۹۲/۶ )کد:   تـاريخي 
 ،)۴۹۷/۶ و   358/۱5 )کد:  عکاسي۱   ،)۴۹۶/3 )کد:  نقاشي  کارگاه   ،)35۹/۷8 )کد: 
)کد: 35۹/۷۷(،  نقوش سنتي  کارگاه طراحي   ،)۴۹۴/8 )کد:  لباس  و  اندام  طراحي 
 حجم سازي۱ )کد: ۴5۰/3(، آشنايي با صنايع دستي ايران۱ )کد: 35۹/3۰( و مباني 

نظري و ساختار موسیقي ايراني )کد: 33۱(، 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  اطالع  به 
از  هنر  آزمایشي  گروه  تخصصي  سؤال هاي  از  بخشي  که  می رساند 
 ،)۲۱۰۶38 )کد:  طراحي۱   ،)۲۱۰۶3۹ )کد:  تجسمي  هنرهاي  مباني  کتاب هاي: 
خط   ،)۲۱۰۶۲8 )کد:  تـاريخي  بنـاهاي  با  آشـنايي   ،)۲۱۱۶۴۴ )کد:  طراحي۲ 
کارگاه   ،)۲۱۰۶۲۶ )کد:  نقشه کشي  و  فني  ترسیم   ،)۲۱۲۶۲۱ )کد:  گرافیك  در 
 )۲۱۱۶۱8 )کد:  عکاسی۲   ،)۲۱۰۶۴۴ )کد:  عکاسي۱   ،)۲۱۱۶۴8 )کد:  نقاشي 
 طراحي اندام و لباس )کد: ۴۹۴/8(، کارگاه طراحي نقوش سنتي۱ )کد: 35۹/۷۷(، 
 حجم سازي۱ )کد: ۲۱۲۶38(، آشنايي با صنايع دستي ايران۱ )کد: 35۹/3۰( ، مباني 
نظري و ساختار موسیقي ايراني )کد: ۲۱۰۶5۹(، شناخت سازهای ارکستر سمفونیك۱ 
)سازهای زهی ارشه ای( )کد: ۲۱۰۶۶۰(، شناخت سازهای ارکستر سمفونیك۲ )سازهای 
بادی و ضربی( )کد: ۲۱۱۶۶۴( سازشناسی ايرانی )کد: ۲۱۰۶58( شناخت مواد و مصالح 
 )کد: ۲۱۰۶۲۷(، کاربرد رايانه در نقشه کشی )کد: ۲۱۲۶۶۴(، حجم شناسی و ماکت شناسی
تصويرسازی  مبانی   ،)۲۱۲۶۲۰ )کد:  صفحه آرايی  اصول  و  پايه   ،)۲۱۲۶۲۷  )کد: 
)کد: ۲۱۲۶۱۹(، اصول و مبانی طراحی صحنه )کد: ۲۱۱۶۲۴(، اصول و مبانی ماسك 

و گريم )کد: ۲۱۲۶۲5(، طراحي خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانی اين سازمان در شبكه های اجتماعی 
با استفاده از پيام رسان های داخلی

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعکاس اخبار، اقدام به 

راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در کانال واحد 

خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ

https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ

@prnoetir  :پیام رسان بله

.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ايتا
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

9دی ماه 
روز بصیرت 
و میثاق امت با 
والیت،گرامی باد
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پیرو اطالعیه مورخ ۹۷/۰۹/۱۱ و همچنین انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون  
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمامي  در   ۱3۹8 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 
عالي دولتي و غیردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسالمي و بیست و چهارمین المپیاد 
در  کننده  ثبت نام  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدين وسیله  کشور،  دانشجويي  علمي- 
از  دسته  آن  براي  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به  که  مي رساند  مذکور  آزمون 
داوطلباني که در زمان مقرر )از تاريخ ۹۷/۰۹/۱۶ لغايت ۹۷/۰۹/۲5( در آزمون مزبور 
ثبت نام نموده اند مي رساند که اطالعات ثبت نامي داوطلبان، از روز یکشنبه مورخ 
97/11/28 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/12/01  روي پايگاه اطالع رساني اين 

متقاضیان،  کلیه  لذا  قرار خواهد گرفت؛    www.sanjesh.org :نشاني به  سازمان 
ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، 
نسبت به مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامي و، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش 

اطالعات خود اقدام نمايند.
به  موفق  مقرر  مهلت  که در  داوطلباني  با  همراهي  و  مساعدت  منظور  به  ضمناً 
ثبت نام در آزمون نگردیده اند، ترتیبي اتخاذ گرديده است که در بازه زماني فوق 
)۹۷/۱۱/۲8 لغايت ۹۷/۱۲/۰۱( اين دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت نام 
در اين آزمون اقدام نمايند.            روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي
 داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
1398 و بيست و چهارمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور 
و همچنين ايجاد امكان براي ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه در 

موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

خجسته زاد روز 

حرضت عیسی مسیح

)علی نبینا و علیه السالم( 

بر همگان، به ویژه 

هم میهنان مسیحی، تهنیت باد

داوطلبــان گرامــی بــراي پي گیــري هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتايــج مربــوط بــه 
رشــته هاي دانشــگاه آزاد اســالمي مي تواننــد بــه روش هــاي ذيــل اقــدام نماينــد:

۱- طــرح  ســؤال بــه صورت اينترنتــي با مراجعه به بخش »پاســخگويي به ســؤاالت« 
 منــدرج در ســايت مرکــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه آزاد اســالمي بــه نشــاني :

www. azmoon.org 
۲- تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگويی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــا شــماره: ۴۷۴3 - ۰۲۱.
 3- مراجعــه حضــوري بــه ســتاد پاســخگويی مرکــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه 
آزاد اســالمي بــه نشــاني: تهــران، انتهــاي اتوبــان شــهید ســتاري )شــمال(، ســازمان 

مرکزي دانشــگاه آزاد اســالمي.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمي
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يکی از مسائلی که در مطالعه و آمادگی داوطلبان کنکور نقش مهمی دارد، همکاری 
و همراهی والدين با اين عزيزان برای فراهم کردن شرايط زندگی است؛ به گونه ای که 
دانش آموز، فرصت کافی برای مطالعه و استراحت داشته باشد. همچنین فراهم کردن 
از ديگر  برای فرزندان،  توان  امکانات در حد  آرامش و ساير  با  امن، همراه  محیطی 
مواردي است که والدين مي توانند در ايجاد آن نقش داشته باشند. والدين بايد در 
مواقع بحرانی و سخت، با فرزند کنکوری شان همدلی نمايند و فضای مناسبی را ايجاد 
کنند تا آنان بتوانند خود را در آن فضا قرار داده و توانمندی هايشان را اثبات کنند. 

مهم ترين کاری که والدين می توانند انجام دهند همراه بودن است، و اين همراه بودن، 
می تواند شامل موارد مختلفی شود که بسته به خواست داوطلبان و توان و امکانات 
والدين، متفاوت است. از مهم ترين کارهايی که شما والدين عزيز در راستای همدلی با 

فرزندان کنکوری تان می توانید انجام دهید، می توان به موارد زير اشاره کرد:

با فرزندانتان دوست باشيد- 1
آيا تا به حال به اين موضوع دقت کرده ايد که فرزندان هر خانواده ای، دوستانی دارند 
با آنها درد دل کنند  با آنها در میان بگذارند،  که سعی می کنند حرف های خود را 
به آن دلیل  بیشتر  اين موضوع،  بخواهند؟  آنها کمك  از  برای حل مشکالتشان  و 
است که يا آنها والدين را برای طرح مشکالتشان به اندازه دوستانشان قابل 
اعتماد نمی دانند و يا احساس می کنند که روابط آنها با والدينشان 
در  آنها  با  را  مشکلشان  راحت،  بتوانند  که  نیست  گونه ای  به 
میان بگذارند و تصور می کنند که در صورت طرح چنین 
مشکالتی برای والدين، آنها عکس العمل خوبی نشان 
را  بچه ها  مشکالت،  بروز  خاطر  به  يا  نمي دهند 
سرزنش مي کنند. چنین شرايطی درباره کنکور 
فرزند  که  است  ممکن  است.  صادق  هم 
کنکوری شما در برنامه ريزی، نحوه مطالعه، 
میزان مطالعه، نتیجه گیری از میزان تالش 
در  باشد.  شده  مشکل  دچار   ... و  خود 
چنین شرايطی وي به دنبال فردی است 
که برای حل مشکل يا تسکین خود از او 
کمك بگیرد، و معموالً اگر فضا و کانون 
مناسب  مشکلش  طرح  برای  خانواده 
نبیند  مناسب  را  فضا  اين  وي  يا  نباشد 
از دوستانش کمك می خواهد. گرچه اين 
افراد گاهی می توانند راهنمايی های خوبی 
نیز داشته باشند، اما گاهی نیز ممکن است 
اين  از  خوبی  نتیجه  نتواند  شما  فرزند  که 

دوستی و راهنمايی بگیرد. 
ايجاد روابط دوستانه در میان والدين و فرزندان، 

والدين عزيز! 

همراه فرزند كنكوری تان باشید
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يکی از مهم ترين مسائل تربیتی است. درباره کنکوری ها اين روابط، به خاطر شرايط 
خاصی که آنها در آن به سر می برند، مهم تر است؛ پس سعی کنید برای اينکه فرزند 
و  خوب  روابط  حتماً  بگیرد،  خوبی  نتیجه  دوره،  اين  در  خود  تالش  نتیجه  از  شما 
دوستانه ای را با او در پیش بگیريد و به وي نشان دهید که دوستش داريد و رفتاری با 
او داشته باشید که به وي القا کند که مانند يك دوست، و نه از موضع برتر و به عنوان 
بزرگ خانواده، خواهان پیشرفت او هستید. از نصیحت کردن پی در پی وي بپرهیزيد 
و اجازه دهید تا او در کنار شما احساس آرامش کند. حتی اگر تخصصی درباره مشکل 
وي نداريد، به او نشان دهید که مانند يك دوست خوب و واقعی در کنار وي هستید 
و حمايتش می کنید تا مشکلش برطرف شود. افرادی که بیشتر مورد محبت و تکريم 
واقع می شوند، امید بیشتری خواهند داشت؛ پس با ابراز عشق و محبت خود، امید به 

موفقیت را در او تقويت کنید.

محيط مناسبی را برای مطالعه فرزندانتان فراهم كنيد- 2
بسیاری از والدين تصور می کنند که در زمان آمادگی برای کنکور، اين فقط فرزند 
رسیدن  در  نقشی  آنها  و  برسد  نتیجه  به  و  کند  تالش  بايد  که  آنهاست  کنکوری 
فرزندشان به اين هدف ندارند؛ در صورتی که در طول آمادگی برای کنکور، والدين 
هم بايد به نوعی کنکور را تجربه کنند. يکی از مهم ترين وظايف خانواده ها در اين 
مدت، آن است که محیط خانه را برای فرزند کنکوری خود به گونه ای آماده کنند که 
او بتواند به راحتی درس بخواند و از نظر سر و صدا، رفت و آمد مهمانان، مکالمه های 
از  می توانید  عزيز  والدين  شما  منظور،  اين  برای  باشد.  نداشته  مشکلی   ... و  تلفنی 
ساير اعضای خانواده نیز کمك بگیريد و فضای شاد و مهربانانه ای را در خانه فراهم 
و  تمرکز  باشد،  خانواده  افراد  محبت آمیز  و  گرم  رابطه    شاهد  شما  فرزند  اگر  کنید. 
آرامش بیشتری خواهد داشت و بهتر درس می خواند. از طرح مسائل اختالف  برانگیز 
با اعضای خانواده، جداً خودداری کنید و مسائل و  و درگیری های لفظی و رفتاری 
مشکالت خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی را در ايام کنکور، وارد فضای خانواده نکنید؛ 

چون آرامش و تمرکز فرزندتان را از بین مي برد. 
در زمانی که فرزند شما مشغول مطالعه است، سر و صدا و برنامه های تلويزيونی را به 
حداقل برسانید و به نزديکان و دوستان خود به روشنی و راحتی بگويید که به دلیل 
کنکوری بودن فرزندتان، پذيرايی و ديد و بازديدهايتان را به حداقل رسانده ايد. ضمناً 
مکالمه های تلفنی خود را محدود به زمان هايی بکنید که فرزند شما در خانه نیست و 
برنامه های تفريحی تان را، حتی اگر فرزند کنکوری تان اصرار دارد که می توانید به اين 
برنامه بپردازيد، به زمانی موکول کنید که او نیز بتواند در آن شرکت کند و کمی از 

تنش و استرس کنکور در خود، بکاهد.
نکته ديگری که شما والدين عزيز بايد حتماً به آن توجه داشته باشید اين است که 
از ياد آوري  به تغذيه فرزند کنکوری خود، بیش از گذشته اهمیت دهید. منظور ما 
اين سخن، آن نیست که غذاهای گران و پر هزينه اي را برای وي فراهم کنید؛ بلکه 
غرضمان آن است که در تغذيه روزانه او حتماً مواردی را بگنجانید که در يادگیری 
بهتر وي و کاهش استرس و اضطرابش کمك می کند؛ البته گاهی نیز با مهیا نمودن 
غذاهای مورد عالقه او، نشان دهید که برای وي و زحمتی که می کشد، ارزش قائل 
هستید. موفقیت در کنکور را يك موفقیت خانوادگی تلقی کنید و برای موفقیت عضو 
کنکوری خانواده تان از هیچ راهکاری دريغ نکنید و همه امکانات را برای حصول به 
موفقیت او به کار بگیريد. اگر شما سعی کنید که محیط منزل را برای آمادگی فرزند 
کنکوری تان به خوبی مهیا کنید، وي نیز لطف شما را خواهد ديد و تالش بیشتری 

خواهد کرد. 

او را با ديگران مقايسه نكنيد- 3
يکی از بدترين کارهايی که والدين می توانند در مورد فرزند کنکوری خود انجام دهند، 
اين است که او را با يکی از کنکوری های فامیل يا دوست يا افرادی که در گذشته 
برای وي آسیب ر سان  به شدت  مقايسه می تواند  اين  کنند.  مقايسه  داده اند،  کنکور 
باشد؛ زيرا به خاطر داشته باشید که در کل، فرزند شما به دلیل آمادگی برای کنکور، 
استرس و نگرانی خاصی را پشت سر می گذراند و اين کار شما و آوردن مصداق های 
مختلف، باعث می شود تا او بیشتر احساس نگرانی و استرس کند؛ در حالی که استرس 
زياد باعث کاهش میزان فعالیت و نتیجه گیری وي می شود؛ به عالوه، ممکن است 
افرادی که شما آنها را با فرزند کنکوری خود مقايسه می کنید واقعاً آن طور مطالعه 
نکرده باشند که شما در موردش صحبت می کنید؛ زيرا نتیجه نهايی پس از کنکور 

مشخص می شود، نه طبق فرض ها و سخنان اطرافیان! 
مطالعه،  نوع  و  که سبك  است  اين  باشید  داشته  به خاطر  بايد  که  ديگری  موضوع 
ديگر  داوطلب  با  داوطلبی  ... هر  و  مطالعه  میزان  برنامه ريزی،  نوع  يادگیری،  میزان 
فرق می کند. ممکن است که فرزند شما با يك بار مطالعه يك درس، به خوبی آن را 
ياد بگیرد يا در درس يا دروسی استعداد داشته و در برخی از دروس ديگر احتیاج به 
مطالعه بیشتر داشته باشد؛ پس تالش کنید تا به جای اينکه با مقايسه فرزندتان با 
ديگران، باعث نگرانی و استرس وي شويد، او را با خودش مقايسه کنید و به خاطر 
تاکنون داشته  از زمان آمادگی کنکور،  درس هايی که مطالعه کرده و پیشرفتی که 
است تشويق کنید و به وي نشان دهید که زحمت و تالشش را می بینید و برای آن 

ارزش قائل هستید. 

باعث استرس او نشويد- 4
يکی از مسائلی که استرس را در داوطلبان کنکور بیشتر می کند نگرانی های والدين 
است. والدين به خاطر نگرانی هاي خود، کارهايی را انجام می دهند که باعث استرس و 
اضطراب بیشتر کنکوری ها می شود. جمالتی مانند: »درس خواندی؟ تست زدی؟ چند 
درصد زدی؟« و ... بیشتر از اينکه تأثیر مثبت داشته باشد، سبب ايجاد تنش و استرس 
در فرزند کنکوری آنها می شود. همچنین بیان جمالتی نظیر »تو که همیشه در حال 
استراحتی«، »اين قدر تلويزيون تماشا نکن«، »بس است ديگر از پشت کامپیوتر بلند 
شو« و نظیر اينها، تأثیر بسیار بدی روی ذهن داوطلب کنکور خواهد گذاشت؛ زيرا بايد 
قبل از هر چیز به اين موضوع توجه داشته باشید که فرزند شما برنامه ای به منظور 
مطالعه و آمادگی در کنکور دارد و طبق آن برنامه در حال درس خواندن است و اگر 
شما وي را در حال انجام کارهای متفرقه می بینید، بخشی از برنامه استراحت اوست. 
حتی اگر مطمئن باشید که فرزند شما به اندازه ديگران تالش نمی کند، اين کار شما 
و اين طرز صحبت کردن با وي، باعث می شود تا او دچار استرس و اضطراب بیشتر 
شود و نتواند تصمیم درستی برای آماده شدن در کنکور بگیرد و برنامه ريزی مناسبی 

در اين زمینه داشته باشد.
ناامیدی و  باعث  توبیخی و جمالتی که  از جمالت  استفاده  به جای  تا  تالش کنید 
استرس او می شود، از جمالت انگیزشی و مثبت استفاده کنید. انجام اين کار، نه تنها 
باعث می شود تا از استرس فرزند کنکوری شما کم شود، بلکه باعث می شود تا وي 
انگیزه و اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده و با جديت مشغول مطالعه شود. به ياد داشته 
باشید که خانواده ها، بیشترين نقش را برای افزايش تمرکز، انرژی و روحیه داوطلبان 
دارند. به کارهای مثبت و خوب و مطالعه فرزندتان توجه نشان دهید و از او قدردانی 
کنید تا انرژی اش بیشتر شود. تأثیر جمالتی نظیر »واقعاً خسته نباشی«، »اراده  ات 
روحیه   بردن  باال  در  بسیاری  تأثیر   ... و  است«  تحسین  بر انگیز  خواندن،  برای درس 
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داوطلب کنکوری دارد. زمانی که داوطلب کنکور تصور می کند که از نگاه والدينش 
فردی فعال، درسخوان، باهوش و تواناست،  آرامشی وصف  نشدنی به وي دست می دهد 
که جلوی بروز بسیاری از اضطراب  ها و استرس ها را در او می گیرد. ضريب موفقیت هر 
داوطلب، برابر است با ضريب اعتماد به نفس وي؛ بنابراين، خانواده ها با رفتار مناسب 
و کالم های امیدبخش خود تا می توانند، بايد خودباوری و احساس شايستگی و تفکر 

مثبت داوطلب کنکور را تقويت کنند.
انتظارات خود را تعديل كنيد- 5

 همه والدين آرزو دارند که فرزندشان در مسأله ادامه تحصیل و ساير امور زندگی، 
فرد موفق و پیروزی باشد؛ اما اين آرزو نبايد باعث شود تا شکافی بین شما و فرزندتان 
به خاطر توانايی های او به وجود آيد. به اين موضوع توجه داشته باشید که هر فردی 
در زمینه ای خاص استعداد دارد و نبايد شما از وي توقع داشته باشید که طبق میل 
شما عمل کند و آنچه شما می خواهید، همان بشود. انتظارات بیش از حد داشتن از 
از توان او  انتخاب رشته های تحصیلی يا دانشگاه های خاص، اگر خارج  فرزندان در 
باشد، روحیه امید را در وي تضعیف کرده و او را از موفقیت باز می دارد و در واقع نه 
تنها وي را به چیزی که شما انتظار داريد نمی رساند، بلکه مانع ظاهر شدن او در حد 
توانايی هايش می شود؛ پس به جای اينکه هدف کنکور و آينده وي را مشخص کنید، 
به او هم فکری داده و راهنمايی اش کنید تا طبق شناختی که از خود و استعدادهايش 
دارد، بتواند در سمت و سويي خاص حرکت کند. مطمئن باشید که اگر فرزندتان 
در کنکور، طبق میل و استعدادهای خودش پیش رود، در آينده فرد بسیار موفق و 

برجسته ای خواهد شد.

به او فرصت جبران بدهيد- 6
همه ما در دنبال کردن اهداف و مسیر زندگی خود، گاهی دچار اشتباه می شويم. 
فرزند کنکوری شما نیز از اين امر مستثنی نیست. اگر فکر می کنید که وي تا االن 
برنامه خوبی نداشته، به خوبی مطالعه نکرده يا در يادگیری بعضی از درس ها دچار 
مشکل بوده و کاری برای رفع اين مشکل انجام نداده است به او فرصت جبران دهید. 
اگر فرزند شما متوجه ضعف ها و مشکالت خود نشده است، با آرامش و در محیطی 
دوستانه، اشتباهات وي را گوشزد کنید و اگر خودش متوجه نقص ها و مشکالتش 
شده است، اجازه ندهید که احساس يأس و ناامیدی کند؛ بلکه با واقع بینی، او را در 
برنامه ريزی براي رفع نقاط ضعفش ياری کنید تا با انرژی بیشتری به کار خود ادامه 

دهد.

با او هماهنگ باشيد- 7
پس  دارد؛  زيادی  اهمیت  خانواده  کنکوری  عضو  استراحت  و  خواب  درسی،  برنامه 
نمانید و  بیدار  از خوابیدن وي  بعد  باشید.  او هماهنگ  با  امکان  تا حد  سعی کنید 
با روشن گذاشتن چراغ ها، تلويزيون و سر و صدا کردن، آرامش او را به هم نزنید. 
بخشي از وقت خود را به وي اختصاص دهید و با او همراه باشید. اگر وي فرصتی 
برای استراحت در برنامه مطالعاتی خود در نظر گرفته است، سعی کنید تا در صورت 

تمايل فرزند کنکوری تان، مدتی را با او بگذرانید. 
نکات زير نیز می تواند به موفقیت بیشتر شما والدين در اين زمینه کمك کند:

۱- ترس ها و نگرانی های خود را با خداوند مهربان در میان بگذاريد و از دريای پر مهر 

وي برای فرزندتان طلب موفقیت کنید. 
۲- از تذکر مداوم به فرزندتان در مورد درس  خواندن و عواقب درس نخواندن، پرهیز 

کنید؛ چون تمايل او را به خواندن درس کمتر می کند. 
3- خطاها و اشتباهات فرزندتان را بزرگ نکنید و با احترام و آرامش، وي را به جبران 

آن خطا تشويق کنید.
۴- اعتماد خود را به توانايی او برای جبران و بهتر شدن، با خوشحالی و شادی اعالم 
کنید و از ابراز انتظارات خارج از توان فعلی وي، خودداری کنید؛ چون موجب افزايش 

اضطراب او می شود.
5- به احساسات درونی )ترس ها و نگرانی ها و آرزوهايش...( وي احترام بگذاريد و به 
درد و دل های او توجه داشته باشید. گوش مهربان و شنوای شما وي را آرام می کند 

و به او انرژی می دهد.
۶- برای کمك به فرزندتان در امور درسی، آماده باشید و اگر درخواست کمك کرد، 

به وي کمك کنید، اما در کار درسی او دخالت نکنید.
۷- هنگام کمك کردن به فرزندتان در درس ها، به توانايی های وي توجه کنید و نقاط 

ضعف او را با مهربانی يادآوری کنید و کمك کنید که توانايی هايش را نشان دهد.
8- از برنامه درسی فرزندتان کاماًل مطلع باشید.

۹- در کمك رسانی به فرزندتان، از بی حوصلگی و بد اخالقی و جّر و بحث و تحقیر و 
سرزنش و منت  گذاشتن  بر سر او، به شدت پرهیز کنید.

۱۰- با دبیران و مشاور فرزندتان ارتباط مداوم داشته باشید و از نظرات آنها در مورد 
وضعیت درسی و رفتاری وي، اطالع دقیق به دست آوريد.

به  استرس  و  روحی  فشار  کردن  وارد  و  کنکور  در  قبولی  بر  اصرار  جای  به   -۱۱
فرزندتان، به روند فعالیت درسی و خالقیت رفتاری او توجه کنید.

۱۲- آمال و آرزوهای درسی و شغلی خودتان را متوجه فرزندتان نکنید و برای او 
هدف خاص را مشخص نسازيد.

۱3- در مواقع بحرانی با فرزندتان همدلی کنید.
و  دهد  قرار  فضا  آن  در  را  خودش  بتواند  دانش آموز  که  مناسبی  ۱۴-  فضای 

توانمندی هايش را اثبات کند، براي وي ايجاد کنید.
۱5- بنیه  علمی فرزند دانش آموزتان را تقويت کنید و در حدی که در توان داريد، 

نیازهای کنکوری او را بر طرف سازيد.
۱۶- گاهی خانواده از نظر مالی در حدی نیست که بتواند فرزندش را به کالس های 
کنکور بفرستد يا کتاب ها و وسايل کمك آموزشی برايش تهیه کند؛ در چنین مواقعی 
توصیه می شود که توانمندی های فرزندتان را دريابید و همان ها را تقويت نمايید و با 

همان امکانات کم، وي را ياری کنید. 
۱۷- اگر از نظر مالی در مضیقه هستید، به فرزندتان نشان دهید که تمام سعی خود 
را برای موفقیت او انجام داده ايد؛ مثاًل بگويید: »خیلی متأسفم که نمی توانم از نظر 
مالی به تو کمك کنم. اگر نمی توانم به کالس های چند میلیونی کنکور بفرستمت؛ در 
عوض برايت CD کمك آموزشی تهیه می کنم يا به کالس تست زنی می فرستمت«. 
گفتن اين جمالت به دانش آموز نشان می دهد که والدينش همه تالششان را برای 
موفقیت وي انجام می دهند؛ پس او نیز قوت قلب مي گیرد و تالش خود را بیشتر 

خواهد کرد.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش

 و پذيرش دانشجو مورخ 1397/8/14 درباره

 آزمون سراسري سال  1398 و بعد از آن
بدين وسیله به اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري مي رساند که مصوبات چهاردهمین 
جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ۹۷/8/۱۴ در خصوص میزان و نحوه تأثیر 

سوابق تحصیلي و نحوه پذيرش به شرح ذيل است:
۱- در آزمون سراسري سال ۱3۹8، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 3۰ درصد با 

تأثیر مثبت اعمال مي شود؛ به  طوري که:
الف- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فیزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که ديپلم خود را در سال ۱3۹8 و در نظام آموزشي جديد )3-3-۶( اخذ مي کنند  
و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار مي شود، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود ديپلم )پايه دوازدهمـ  سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-۶( به میزان حداکثر 3۰ درصد به نسبت سوابق 

تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت، در نمره کل نهايي آنان لحاظ  مي شود.
ب- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فیزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که ديپلم خود را از سال ۱38۴ تا ۱3۹۷ در نظام آموزشي قبلي اخذ نموده  اند 
و امتحانات يك  يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده 
است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود ديپلم )پايه يازدهم 
ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم( به میزان حداکثر ۲5 درصد به نسبت سوابق 
تحصیلي موجود داوطلب و با تأثیر مثبت است، و داوطلبان داراي مدرك پیش دانشگاهي 

رياضي فیزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرك دوره 
پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي ۹۰- ۹۱ به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك 
يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهي )پايه دوازدهمـ  سال 
آخر آموزش متوسطه نظام قديم( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي 
موجود داوطلب و با تأثیر مثبت اعمال مي شود. در مجموع میزان تأثیر سوابق تحصیلي 

حداکثر 3۰ درصد است و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهايي آنان لحاظ  مي شود.
ج- ساير ديپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

۲- حداقل 85 درصد ظرفیت پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش 
عالي کشور، از سال ۱3۹8 به بعد »صرفاً با سوابق تحصیلي« و خارج از فرايند آزمون 
سراسري انجام مي شود. آيین نامه اجرايي اين مصوبه، حداکثر تا يك ماه آينده در سازمان 
سنجش آموزش کشور تهیه و پس از تصويب در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و قبل 

از شروع ثبت نام آزمون سراسري سال ۱3۹8، اطالع رساني خواهد شد.
3- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلي براي پذيرش رشته هاي با آزمون در آزمون سراسري 
سال ۱3۹۹ و بعد از آن، حداکثر ظرف يك ماه از سوي کارگروه، بررسي و جمع بندي و 

پس از تصويب در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

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.
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بدون  می توان  آيا  است؟  آزمايشی  گروه  ساده ترين  زبان های خارجی  آزمايشي  گروه  آيا 
کسب اطالعات الزم، در اين گروه آزمايشی موفق شد؟ اگر بخواهیم تنوع و تعدد درس های 
يك گروه آزمايشی را مالك آسانی يا سختی آن گروه آزمايشي به حساب بیاوريم، گروه 
آزمايشی زبان های خارجی، آسان ترين گروه آزمايشي در آزمون سراسری است؛ زيرا به 
غیر از درس های عمومی، که در تمامی گروه های آزمايشی مشترك است، تنها يك درس 
تخصصی به نام زبان تخصصی دارد، اما واقعیت اين است که تعدادی از داوطلبان اين گروه 
آزمايشی، بسیار توانمند هستند و با آمادگی، در اين گروه آزمايشی شناور شرکت می کنند، 
و محدود بودن دروس اين گروه آزمايشي، باعث می شود که بیشتر روی درس های عمومی 
سرمايه گذاری کنند؛ از همین رو، میانگین درصد دروس عمومی داوطلبان گروه آزمايشي 
زبان های خارجی، نسبت به داوطلبان ساير گروه ها )به غیر از گروه آزمايشی علوم تجربی( 
وضعیت بهتری دارد؛ برای مثال، در درس عربی، میانگین کل داوطلبان گروه آزمايشی 
زبان های خارجی ۲۰/5 درصد است، اما میانگین کل داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضی و 
فني در اين درس ۱۴/۱درصد، داوطلبان گروه آزمايشی علوم انسانی ۱۱/۶ درصد و داوطلبان 

گروه آزمايشي هنر ۱۱/۲ درصد بوده است. 
درس زبان تخصصی نیز در اين گروه آزمايشی، فراتر از کتاب های درسی آموزش و پرورش 
است و داوطلبان بايد تسلط خوب و کافی بر اين درس داشته باشند؛ به عبارت ديگر، قرار 
نیست که در دانشگاه از ابتدا يك زبان خارجی را فراگرفت؛ بلکه در دانشگاه فقط به آموزش 

تخصصی و پیشرفتة يك زبان خارجی پرداخته مي شود.
آمار ارائه شده در جدول های زير، تأيیدی است بر اينکه کنکور، يك مسابقه است و قرار 
نیست که شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه الزم است که در مقايسه 

با ساير داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و اين امر، بدون دقت و هوشمندی در 
پاسخگويی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.

ذکر اين نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال يکسان نیست؛ برای مثال، 
سال  ۹۴ از ۹3 هزار و 8۱۰ داوطلب حاضر در جلسة آزمون، ۲۱۲ نفر در کل کشور به ۱۰۰ 
درصد سؤال های درس زبان خارجی عمومی پاسخ صحیح داده اند. در سال ۹5 نیز از ۹۴ هزار 
و ۹۲۶ داوطلب حاضر در جلسة آزمون، ۲۱5 داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح 
داده اند. همچنین در سال ۹۶ از ۹۶ هزار و ۶۷5 داوطلب حاضر در جلسه، ۱۰۱ داوطلب 
به ۱۰۰ درصد سؤال های زبان عمومی پاسخ صحیح داده اند، و امسال از ۱۱۹ هزار و ۷5۴ 
داوطلب حاضر در جلسة آزمون، تعداد ۲3۴ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح 
داده اند. در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی يك داوطلب نیز  محاسبه می شود )تا سال 
گذشته ۲5 درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهايی ديپلم )سال 
سوم متوسطه( و 5 درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی نهايی پیش دانشگاهی محاسبه می گرديد 
و امسال 3۰ درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهايی سال دوازدهم 
محاسبه می شود(؛ يعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی 
کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در 

پذيرش نهايی او مؤثر واقع شود.
 در جدول ارائه شده در زير، غیر از داوطلبانی که به هیچ يك از سؤال های دفترچه پاسخ 
نداده اند و کل پاسخنامة آنها سفید بوده است، داوطلبانی که نمرۀ منفی کسب کرده و 
 داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، ساير داوطلبان در گروه های
۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ يعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال های 
يك درس پاسخ صحیح داده اند، در گروه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد آمده اند؛ يا داوطلبانی که به ۰ تا 

۹/۹۹ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، در گروه ۰ تا ۱۰ درصد محاسبه شده اند.
هر محدوده که در جداول زير آمده است، شامل اعداد داخل محدوده مي شود؛ به طور 
مثال، محدوده ۰ تا ۱۰ شامل اعداد ۰/۰۱ تا ۱۰ مي شود و شامل خود صفر 
نمي شود، و محدوده ۱۰ تا ۲۰ شامل اعداد ۱۰/۰۱ تا ۲۰ مي شود و شامل 

خود ۱۰ نمي شود و ...
امسال ۴ داوطلب گروه آزمايشی زبان های خارجی به هیچ يك از 
سؤال های دفترچه عمومی پاسخ نداده اند،  اما اين تعداد در دفترچة 
اختصاصی به 83 داوطلب رسیده است؛ زيرا، همان طور که پیش 
از اين گفتیم، درس زبان تخصصی، فراتر از سطح کتاب های 
درسی زبان آموزش و پرورش است و داوطلبی که مطالعة الزم 
نداشته باشد، نمی تواند به سؤال های اين درس پاسخ دهد؛ از 
سوی ديگر، شناور بودن اين گروه آزمايشی باعث شده است که 
عده ای بدون دانش الزم در اين گروه آزمايشي شرکت کنند؛ 
 از همین رو، امسال بیش از 5۴ درصد داوطلبان به کمتر از

۱۰ درصد سؤال های زبان تخصصی پاسخ صحیح داده اند.

نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشی زبان های خارجی
 در آزمون سراسري 1397



15 3 دی ماه ۱3۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  38            

اند؛ یعني داوطلباني درصدی مورد بررسي قرار گرفته 10های اند، سایر داوطلبان در گروهپاسخ صحیح داده
یا  ؛اندآمدهدرصد  100تا  90 اند، در گروهصحیح داده های یک درس پاسخدرصد سؤال 99/99تا  90که به 

 .انددرصد محاسبه شده 10تا  0در گروه  ،اندها پاسخ صحیح دادهدرصد سؤال 99/9تا  0 داوطلباني که به
تا  0شود؛ به طور مثال، محدوده هر محدوده که در جداول زیر آمده است، شامل اعداد داخل محدوده مي

تا  01/10شامل اعداد  20تا  10شود، و محدوده شود و شامل خود صفر نميمي 10تا  01/0شامل اعداد  10
 شود و ...نمي 10شود و شامل خود مي 20

  ،اندهای دفترچه عمومي پاسخ ندادههای خارجي به هیچ یک از سؤالداوطلب گروه آزمایشي زبان 4امسال 
همان طور که پیش از این گفتیم،  ،زیرا ؛ب رسیده استداوطل 83اما این تعداد در دفترچۀ اختصاصي به 

های درسي زبان آموزش و پرورش است و داوطلبي که مطالعۀ الزم فراتر از سطح کتاب ،درس زبان تخصصي
شناور بودن این گروه آزمایشي  ،از سوی دیگر ؛های این درس پاسخ دهدتواند به سؤالنداشته باشد، نمي

امسال بیش از ، از همین رو ؛شرکت کنندآزمایشي بدون دانش الزم در این گروه  ایکه عده است باعث شده
 .اندپاسخ صحیح داده های زبان تخصصيدرصد سؤال 10به کمتر از درصد داوطلبان  54
 

  های خارجيزبانآزمايشي ن در جلسه  گروه حاضرا 1397آزمون سراسری سال  درخام  تعداد و میانگین نمرات

 محدوده
 زبان تخصصي زبان عمومي معارف عربي ادبیات

 میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

   83   4   4   4   4 سفید

 1/3- 17746 2/7- 18681 3/3- 16837 1/6- 15624 2/8- 12329 0کمترازوصفر

 4/8 53125 5/4 22724 5/5 25012 5/6 25041 5/7 23355 10تا0از

 14/6 21553 15/1 22235 15/1 25973 15/2 31527 15/3 31635 20تا10از

 24/8 10568 25/2 14215 25/1 16583 25/0 18571 25/1 22865 30تا20از

 34/9 6198 34/9 11975 35/0 14166 34/9 11410 34/8 16457 40تا30از

 45/0 4019 45/1 7938 45/1 9051 45/1 6448 44/8 7311 50تا40از

 55/0 2689 55/2 7281 55/0 6907 55/0 5227 54/6 3844 60تا50از

 65/0 1763 65/4 5440 64/9 3456 65/2 3148 64/8 1358 70تا60از

 75/0 1186 75/5 5021 74/4 1524 75/1 2001 74/5 509 80تا70از

 84/2 663 85/7 3019 84/5 229 85/2 657 84/7 81 90تا80از

 92/8 157 93/7 987 91/7 12 93/5 94 94/7 4 100تا90از

 100/0 4 100/0 234   0 100/0 2 100/0 2 درصد100

 13/6 119754 25/5 119754 21/2 119754 20/5 119754 20/1 119754 کل

 

نفرات برتر کنکور چه درصدهایي می آورند؟
از سوی ديگر، نفرات برتر اين گروه آزمايشی در دروس عمومی، وضعیت بهتری نسبت به 
نفرات برتر ساير گروه های آزمايشی دارند؛ زيرا میانگین نفرات برتر اين گروه )زير5۰ نفر 

اول کشوری( در اکثر درس ها باالی 8۰ درصد است؛ به عبارت ديگر، اگر داوطلبی بخواهد 
در گروه آزمايشی زبان های خارجی رتبة خوبی کسب کند و در رشته محل خوبی پذيرفته 

شود، بايد مطالعة دروس اين رشته را بسیار جدی بگیرد.

 ؟آورندمي ييبرتر کنکور چه درصدهانفرات 
وضعیت بهتری نسبت به نفرات برتر سایر  ،در دروس عمومينفرات برتر این گروه آزمایشي  ،از سوی دیگر

ها باالی کشوری( در اکثر درسنفر اول  50زیرا میانگین نفرات برتر این گروه )زیر ؛های آزمایشي دارندگروه
های خارجي رتبۀ خوبي کسب اگر داوطلبي بخواهد در گروه آزمایشي زبان ،به عبارت دیگر ؛است درصد 80

  .باید مطالعۀ دروس این رشته را بسیار جدی بگیرد ،پذیرفته شودکند و در رشته محل خوبي 
 

 50دارای رتبه کشوری کمتر  از   1397های خارجي در آزمون سراسری سال زبانآزمايشي گروه داوطلبان نمرات خام تعداد، میانگین ، کمترين و بیشترين درصد 

 محدوده

 زبان تخصصي زبان عمومي معارف عربي 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
 میانگین

       0       0       0       0       0 سفید

       0       0       0       0       0 0کمترازوصفر

       0       0       0       0       0 10تا0از

       0       0       0       0       0 20تا10از

 29/6 29/6 29/6 1       0       0       0       0 30تا20از

 35/3 35/3 35/3 1       0       0       0       0 40تا30از

 49/1 49/1 49/1 1       0       0       0 49/4 49/4 49/4 1 50تا40از

 53/1 50/5 56/7 4       0 56/7 53/4 60/0 2       0 58/7 57/4 60/0 2 60تا50از

 65/6 62/0 69/6 6       0 67/0 62/7 69/4 12 66/7 65/4 68/0 2 68/7 68/0 69/4 6 70تا60از

 74/2 71/0 77/7 7 78/7 78/7 78/7 4 76/7 70/7 80/0 21 76/5 70/7 80/0 12 78/1 73/4 80/0 13 80تا70از

 85/4 81/0 89/1 14 87/4 84/0 89/4 8 86/4 81/4 89/4 13 87/6 84/0 89/4 25 86/0 81/4 89/4 22 90تا80از

 93/8 90/5 98/1 14 94/4 90/7 96/0 26 92/0 92/0 92/0 2 94/3 90/7 94/7 11 94/7 94/7 94/7 4 100تا90از

 100/0 100/0 100/0 2 100/0 100/0 100/0 12       0       0 100/0 100/0 100/0 2 درصد100

 78/9 29/6 100/0 50 93/4 78/7 100/0 50 76/7 53/4 92/0 50 85/6 65/4 94/7 50 81/3 49/4 100/0 50 کل
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