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كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 98

وزير علوم اعالم كرد:

100 هزار دانشجوی دكتری
 دردانشگاه ها تحصيل می كنند

همراه با شما تا  آزمون  سراسري  )3(

در مسير كنکور،»معلم« 
كجای راه است؟

راه رسيدن به جواب، مطالعۀ دقيق سؤال است

زبان و ادبيات فارسی را چگونه بخوانيم؟

تا 6 اسفند ماه )امروز( ادامه دارد:

ثبت نام يازدهمين المپياد علمی 
دانشجويان  علوم  پزشکی

ثبت نام برای شركت در يازدهمين المپياد علمی 
دانشجويان علوم پزشكی كشور از 4 اسفند آغاز 
شد و تا 6 اسفند )امروز( ادامه دارد. ضمناً آزمون 

غربالگری 22 فروردين 98 برگزار می شود.
علوم  دانشجویان  علمی  المپیاد  یازدهمین  تقویم 

پزشکی کشور منتشر شد. 
و  دانشگاه ها  سوی  از  آنها  اسامی  که  دانشجویانی 
دانشکده های علوم پزشکی به دبیرخانه المپیاد علمی 
تا  باید  است،  شده  اعالم  پزشکی  علوم   دانشجویان 
۶ اسفند ۹۷ )امروز( با مراجعه به سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی در المپیاد ثبت نام کنند.
علمی  المپیاد  یازدهمین  متمرکز  غربالگری  آزمون 
آزمون  اول  )مرحله  کشور  پزشکی  علوم  دانشجویان 
و  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  سوی  از  انفرادی( 
فروردین ۹۸  پزشکی مجری، ۲۲  علوم  دانشگاه های 

برگزار می شود.
نتایج آزمون غربالگری ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸  ضمناً 
بعدی  مرحله  به  یافته  راه  تیم  و ۳۰  می شود  اعالم 

معرفی خواهند شد.
آزمون مرحله دوم، شامل بخش های انفرادی و گروهی 
یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، 

در روزهای ۱۲ تا ۱۸ مرداد ماه ۹۸ برگزار می شود.
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند:
در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت، زیِر گام هاي 

مادران است. 

گردن  بدان  که  است  دین  دانش،  شناخِت 
طاعت  دانش،  به  زندگي  در  آدمي  نهاد.  باید 
نام  مرگ،  از  پس  براي  و  آموزد  )پروردگار( 
مال،  و  است  فرمانگذار  دانش  و  اندوزد،  نیك 

فرمانبردار. 

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
همانند  آن  مَثَل  و  است،  دین  ستون  نماز، 
باشد،  استوار  وقتي  که  است  خیمه  ستون 
میخ ها و طناب ها پابرجاست، و هر گاه ستون 
آنها  از  کدام  هیچ  شود،  شکسته  و  کج  آن 

استوار نمي مانند.
داوطلبان   سوي  از  آنها  رعایت  که  نکاتي  ادامة  در 
مي رسد،  نظر  به  الزم   ۱۳۹۸ سال  سراسري   آزمون  
پایان  روز  تا  این آزمون  آنجا که مهلت ثبت نام  از  و 
)امروز( تمدید شده است، در  دوشنبه ۶ اسفند ماه 
این شماره نیز چند نکته دیگر را براي تأکید بیشتر 
و به منظور راهنمایي داوطلبان  آزمون یاد شده، در 

سطور زیر مي آوریم: 
۱ـ با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام در این 
مي شود،  انجام  اینترنتي  صورت  به  منحصراً  آزمون، 
عضو  کارت هاي  از  استفاده  با  است  الزم  داوطلبان 
آنها  الکترونیکي  پرداخت  که  شتاب،  بانکي  شبکه 
فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش و پرداخت مبلغ مقرر به عنوان وجه ثبت نام 
شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطالعات کارت 

اعتباري )شماره سریال ۱۲ رقمي( اقدام کنند. 
سه  یا  دو  در  ثبت نام  متقاضي  داوطلبي  هرگاه  ۲ـ 
یکي  انتخاب  بر  عالوه  یعني  آزمایشي  باشد،  گروه 
علوم  یا  فني  و  ریاضي  علوم  آزمایشي  گروه هاي  از 
آزمایشي  گروه  عنوان  به  انساني  علوم  یا  تجربي 
هنر  آزمایشي  گروه هاي  از  یکي  در  بخواهد  اصلي، 
ازاي  به  باید  نیز متقاضي شود،  یا زبان هاي خارجي 
هر گروه آزمایشي دیگر، مبلغ مقرر براي ثبت نام در 
آن گروه آزمایشي را نیز از همین طریق پرداخت و 

اطالعات کارت اعتباري را دریافت نماید.
در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبي  اگر  همچنین  ۳ـ 
و  پیام نور  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  گزینش 
مؤسسات آموزش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي باشد، 
این منظور  براي  مبلغ مقرر  پرداخت  به  باید نسبت 
را  اعتباري  کارت  اطالعات  و  اقدام  طریق  همین  از 

دریافت نماید.
 ۹۸ سراسري  آزمون  در  شرکت  داوطلبان  کلیه  4ـ 
باید داراي دیپلم نظام آموزشي جدید )۳ ـ ۳ ـ ۶( تا 
۳۱ مرداد ۹۸ باشند یا مدرك پیش دانشگاهي داشته 
باشند و یا حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ آن را اخذ 
کنند، و یا داراي دیپلم نظام قدیم یا مدرك کارداني 

)فوق دیپلم( باشند.
۵ ـ الزم به یادآوري است که دارندگان دیپلم فني و 
حرفه اي و کاردانش، که فاقد مدرك پیش دانشگاهي 

یا کارداني هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري 
این  در  ثبت نام  در صورت  و  ندارند،  را  سال ۱۳۹۸ 
آزمون، به عنوان متخلف شناخته شده و با آنان برابر 

ضوابط برخورد خواهد شد.
۶ـ  پذیرفته  شدگان  دوره   روزانه  آزمون  سراسري  سال  
۱۳۹۷ )اعم  از رشته هاي  متمرکز یا نیمه متمرکز( در 
 ۹۸ سراسري  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  صورت 
غیر  دوره هاي  در  رشته  انتخاب  به  مجاز  منحصراً 
پیام نور،  نیمه حضوري،  )نوبت دوم »شبانه«،  روزانه 
غیرانتفاعي، پردیس خودگردان و مجازي و رشته هاي 
این  تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي( بوده و فقط در 

دوره ها گزینش خواهند شد.
روزانه  دوره  دانشجویان  ضوابط،  اساس  بر  ـ   ۷
صورتي  در  عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
و  ثبت نام   ۹۸ سال  سراسري  آزمون  در  مي توانند 
اختصاصي  و  واجد شرایط عمومي  شرکت کنند که 
یاد  آزمون  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  شده  درج 
شده )دفترچه شماره ۱( باشند و همچنین حداکثر تا 
۲۵ اسفند ماه ۹۷، نسبت به انصراف قطعي از تحصیل 
اقدام کنند. بدیهي است که این گروه از داوطلبان، در 
صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل تا تاریخ تعیین 
شده، و در صورت موفقیت و پذیرفته شدن در آزمون 
در  تحصیل  ادامه  و  ثبت نام  به  مجاز   ،۹۸ سراسري 
رشته قبولي جدید خود نیستند و به عنوان داوطلب 

متخلف محسوب خواهند شد.
۸ ـ داوطلبان، در صورت تمایل به ویرایش اطالعات 
درخواستي،  اطالعات  کردن  وارد  با  باید  ثبت نامي، 
بر  ثبت نامي  اطالعات  ویرایش  و  مشاهده  به  نسبت 

اساس دستورالعمل به شرح ذیل اقدام کنند:
سوابق  مشمول  که  داوطلباني  از  گروه  آن  ـ  الف 
اطالعات  تمام  ویرایش  اجازه  نیستند،  تحصیلي 

ثبت نامي خود را دارند.
سوابق  مشمول  که  داوطلباني  از  گروه  آن  ـ  ب 
را  خود  اطالعات  ویرایش  اجازه  هستند،  تحصیلي 
دارند، اما اجازه ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي شان 

را نخواهند داشت.
موفق باشيد

همراه با شما تا  آزمون  سراسري  )3(
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12 تا 14 اسفند:
مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دكتری 

علوم پزشکی 98 

و  تخصصی  دكتری  آزمون  در  شركت  داوطلبان 
پژوهشی سال 1398 گروه علوم پزشكی می توانند 

از 12 تا 14 اسفند 97 در اين آزمون ثبت نام كنند.
و  تخصصی  دکتری  آزمون  در  ثبت نام  و  ویرایش  مهلت 

پژوهشی سال ۱۳۹۸ گروه علوم پزشکی تمدید شد.
داوطلبان می توانند از روز یکشنبه ۱۲ اسفند تا پایان وقت 
فرم  ویرایش  برای   ۹۷ اسفند   ۱4 شنبه  سه  روز  اداری 
ثبت نام و تکمیل مدارك به سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی به نشانی: sanjeshp.ir مراجعه کنند.
ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند نیز 
در بازه زمانی ۱۲ تا ۱4 اسفند ۹۷ می توانند برای شرکت 
در این آزمون، ثبت نام کنند. این زمان، آخرین مهلت برای 
ثبت نام در آزمون یاد شده و ویرایش مدارك و اطالعات 

است.
همچنین به منظور کمك به آن گروه از داوطلبان آزمون 
گروه  سال ۱۳۹۸  پژوهشی  دکتری  و  تخصصی  دکتری 
علوم پزشکی، که در بازه تعیین شده موفق به اخذ گواهی 
زبان انگلیسی نشده اند، مقرر شده است تا کارنامه آزمون 
 زبان انگلیسی وزارت بهداشت )MHLE( دوره ۵۲ تاریخ 
دکتری  آزمون  در  شرکت  برای  نیز   ۹۸ فروردین   ۲۹

تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۱۳۹۸ پذیرفته شود.
این گروه از داوطلبان باید ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ 
۱4 اسفند ۹۷ انجام دهند )در فرم ثبت نام، نوع مدرك زبان 
را MHLE انتخاب کرده و برای سایر گزینه های مربوط به 

مدرك زبان، عدد صفر را درج کنند(.
چنانچه این افراد در آزمون MHLE تاریخ ۲۹ فروردین 
۹۸ نمره الزم را کسب کنند، مجاز به شرکت در آزمون 
به  این صورت، کارت ورود  بود؛ در غیر  دکتری خواهند 

جلسه برایشان صادر نخواهد شد.
این شرایط، فقط شامل آزمون MHLE دوره ۵۲ تاریخ 
۲۹ فروردین ۹۸ است و سایر مدارك زبان انگلیسی را در 

بر نمی گیرد.
 MSRT،TOEFL ،IELTS( مدارك  سایر  ضمناً 
راهنمای  دفترچه  مندرجات  طبق   )  ،TOLIMO

 ثبت نام، در صورتی که تاریخ آزمون آنها از اول بهمن ۹۵ تا 
دکتری  آزمون  در  شرکت  برای  باشد،   ۹۷ بهمن   ۳۰

تخصصی و پژوهشی، معتبر هستند.

تا 7 اسفند )فردا( تمديد شد:
طرح بخشودگی دانشجويان بدهکار

رفاه  صندوق  رئيس  مهر،  يزدان  ذوالفقار  مهندس 
طرح  مهلت  تمديد  از  علوم،  وزارت  دانشجويان 
اسفند  هفتم  تا  اين صندوق  بدهكاران  بخشودگی 

)فردا( خبر داد. 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان همچنین خاطر نشان کرد: 
طرح بخشودگی بدهکاران این صندوق که از ۱4 بهمن ماه 
جاری آغاز شده بود و تا ۳۰ بهمن ادامه داشت، تا هفتم 
اسفند ماه )فردا( تمدید شد و دانش آموختگانی که بتوانند 
کل بدهی خود را یکجا پرداخت نمایند، به طور ۱۰۰ درصد 
از بخشش صندوق رفاه دانشجویان برخوردار خواهند شد.

خصوص  در  امکانی  فوق،  فراخوان  در  وی،  گفته ی   به 
۱۶۰ میلیارد تومان معوق این صندوق ایجاد شده است تا 
اگر دانشجویانی که معوقات آنها به روز نیست )مثاًل ۱۰ یا 
۲۰ قسط عقب هستند( بدهی خود را پرداخت نمایند، از 

بخشودگی ۵۰ درصدی جرایم این بدهی برخوردار شوند.

تا 16 اسفند ادامه دارد:
ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد 

علوم پزشکی

كارشناسي ارشد  آزمون  در  شركت  برای  ثبت نام 
علوم پزشكی 98 از روز سه شنبه 30 بهمن ماه آغاز 

شده است و تا 16 اسفند ماه 97 ادامه دارد.
دوره  ورودی  آزمون  راهنمای  دفترچه  اساس  بر 
پزشکی  علوم  گروه  رشته های  ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
سال ۹۸ که روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه منتشر شد، زمان 
تا  ارسال مدارك و دریافت کد رهگیری  آزمون،  ثبت نام 
ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه از طریق سایت 
آدرس: به  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز   اینترنتی 

 http://www.sanjeshp.ir ادامه دارد.
الزم به تأکید است که داوطلبان از ۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه 
۹۸ نیز فرصت می یابند برای تصحیح و ویرایش اطالعات 

خود اقدام کنند.
داوطلب  پزشکی، هر  آموزش  مرکز سنجش  اعالم  طبق 
می تواند با توجه به مدرك کارشناسی )یا باالتر( در دو رشته 
)یا مجموعه( امتحانی از دو گروه متفاوت شرکت کند. ضمناً 
هر داوطلب می تواند حداقل یك رشته یا مجموعه از هر 

یك از چهار گروه و حداکثر دو رشته یا دو مجموعه و یا یك 
مجموعه و یك رشته از دو گروه متفاوت را ثبت نام کرده 
و در آزمون شرکت کند؛ به عبارتی هر داوطلب، مجاز به 

انتخاب دو رشته یا مجموعه از یك گروه نیست.
همچنین برای رشته هایی که به صورت مجموعه امتحانی 
تجمیع شده اند، فقط یك دفترچه سوال برای این مجموعه 
صادر می شود. ضمناً داوطلب با انتخاب یك مجموعه، در 
صورتی که حائز شرایط شرکت در هر یك از رشته های 
مورد نظر از آن مجموعه باشد، می تواند در رشته های آن 

مجموعه امتحان دهد.
در آزمون سال ۹۸، گزینه »متقاضی ثبت نام با استفاده از 
شرایط استعداد درخشان می باشم« حذف شده و متقاضیان 
با آزمون و بدون آزمون ورودی واجد  استعداد درخشان 
شرایط، باید از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ تیر ماه ۹۸ وارد سامانه مرکز 
سنجش آموزش پزشکی شده و ثبت نام استعداد درخشان 

را با وارد کردن کد رهگیری ثبت نام آزمون، انجام دهند.
بدیهی است که در صورت عدم ثبت نام در مرحله استعداد 
درخشان، مسؤولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب است 
آموزش پزشکی میسر  از طرف مرکز سنجش  اقدامی  و 

نخواهد بود.
علوم  کارشناسي ارشد  آزمون  که  است  یادآوري  به  الزم 
برگزار   ۹۸ ماه  خرداد   ۳۱ و   ۳۰ روزهای  طی  پزشکی، 

خواهد شد.

با تصميم هيأت امنای صندوق رفاه دانشجويان:
سقف وام شهريه سال تحصيلی 
آينده دانشگاه ها افزايش يافت

تحصيلی  سال  برای  ضروری  و  شهريه  وام  سقف 
آينده دانشگاه ها با تصميم هيأت امنای صندوق رفاه 

دانشجويان، افزايش يافت. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در جلسه 
هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان، که با حضور دکتر 
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد، 
پیشنهاد افزایش سقف برخی از وام های دانشجویی برای 
سال تحصیلی آینده دانشگاه ها با موافقت اعضا، تصویب شد.

بر این اساس، وام ضروری برای تمام مشموالن طبق قانون 
صندوق رفاه دانشجویان با ۶۷ درصد افزایش، از ۶۰۰ هزار 
تومان به یك میلیون تومان، و وام شهریه در مقطع کاردانی 
و کارشناسی با ۵۰ درصد افزایش، از ۵۰۰ هزار تومان به 

۷۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین وام شهریه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 
با ۳۰ درصد افزایش، از یك میلیون و ۱۵۰ هزار تومان 
به یك میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و وام شهریه مقطع 
کارشناسی ارشد پیوسته با 4۳ درصد افزایش، از ۷۰۰ هزار 



۶  اسفند ماه ۱۳۹۷  سال بیست و سوم ، شماره 4۷          4

تومان به یك میلیون تومان رسید.
در مقطع دکتری حرفه ای نیز، این وام ۳۰ درصد افزایش 
را تجربه کرد و از یك میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به یك 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
وام شهریه مقطع دکتری تخصصی پیوسته نیز ۵۰ درصد 
افزایش یافت و از ۵۰۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان، 
با  نیز  ناپیوسته  تخصصی  دکتری  مقطع  شهریه  وام   و 
4۰ درصد افزایش، از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم صورت گرفت:

رونمايی از پوستر و سامانه الکترونيکی 
جشنواره ملی پايان نامه های دانشجويی
ملی  جشنواره  الكترونيكی  سامانه  و  پوستر 
و  مسائل  زمينه  در  دانشجويی  پايان نامه های 
با حضور  اسفند  اول  روز  در  اجتماعی،  آسيب های 
دكتر غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی 
اين  محل  در  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 

وزارتخانه رونمايی شد. 

علوم،  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
جشنواره ملی پایان نامه های دانشجویی در زمینه مسائل 
و  فرهنگی  معاونت  سوي  از  اجتماعی  آسیب های  و 
میزبانی  به  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی 
اجتماعی  امور  سازمان  مشارکت  با  و  مازندران  دانشگاه 
پزشکی کشور  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کشور، 
مددکاران  ایران،  جامعه شناسی  علمی  انجمن های  و 
برگزار می شود. اجتماعی  روان شناسی  و  ایران   اجتماعی 
این جشنواره ملی، با هدف توجه و اهتمام بیشتر دانشگاهیان 
نسبت به شناخت مسائل و آسیب های اجتماعی، تشویق 
دانشجویان به انجام پژوهش پیرامون مسائل فرهنگی و 
اجتماعی جامعه و دانشگاه و بهره گیری از نتایج و یافته های 
پایان نامه های دانشجویی به منظور ارائه راه حل برای کاهش 

آسیب های اجتماعی برگزار خواهد شد.
الزم به یادآوري است که مسائل و آسیب های اجتماعی، 
خانواده،  و  ازدواج  اجتماعی  آسیب های  و  مسائل 
مسائل اجتماعی و فرهنگی نظام آموزش عالی کشور و 
ناهنجاری های فردی و اجتماعی مربوط در فضای مجازی، 
تشکیل  را  همایش  این  محورهای  جشنواره  محورهای 

می دهند.
دکتري،  و  کارشناسی ارشد  دانشجویان  که  است  گفتني 
که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون از رساله های خود دفاع 
کرده اند، امکان مشارکت در این جشنواره را خواهند داشت 
و مهلت ارسال آثار تا ۲۵ فروردین ماه سال آینده )۱۳۹۸( 

است.
و  ملی  این جشنواره  فراخوان  دریافت  براي  عالقه مندان 
کسب اطالعات تکمیلی، می توانند به آدرس الکترونیکی: 
 https://farhangi.msrt.ir/fa/news/45794
مراجعه کنند. الزم به یادآوري است که این سامانه، امکان 

مشارکت و بارگذاری پایان نامه ها را فراهم کرده است.
همچنین در این آیین، از نشریه الکترونیکی دو ماهنامه 

»نامه فرهنگی« نیز رونمایی گردید.

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

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

بـه اطالع داوطلبـان گروه آزمايشـی هنر در آزمون سراسـری سـال 1398 
می رسـاند كـه بخشـي از سـؤال هاي تخصصـي گـروه آزمايشـي هنـر از 
كتاب هـاي: مبانـي هنرهـاي تجسـمي )کـد: ۲۱۰۶۳۹(، طراحي۱ )کـد: ۲۱۰۶۳۸(، 
طراحـي۲ )کـد: ۲۱۱۶44(، آشــنایي بـا بنــاهاي تــاریخي )کـد: ۲۱۰۶۲۸(، خـط 
در گرافیـك )کـد: ۲۱۲۶۲۱(، ترسـیم فنـي و نقشه کشـي )کـد: ۲۱۰۶۲۶(، کارگاه 
)کـد: ۲۱۱۶۱۸(  عکاسـی۲  )کـد: ۲۱۰۶44(،  عکاسـي۱  )کـد: ۲۱۱۶4۸(،  نقاشـي 
 طراحـي انـدام و لباس )کـد: 4۹4/۸(، کارگاه طراحي نقوش سـنتي۱ )کد: ۳۵۹/۷۷(، 
  حجم سـازي۱ )کـد: ۲۱۲۶۳۸(، آشـنایي بـا صنایـع دسـتي ایـران۱ )کـد: ۳۵۹/۳۰(، 
سـازهای  شـناخت   ،)۲۱۰۶۵۹ )کـد:  ایرانـي  موسـیقي  سـاختار  و  نظـري  مبانـي 

شـناخت   ،)۲۱۰۶۶۰ )کـد:  ارشـه ای(  زهـی  )سـازهای  سـمفونیك۱  ارکسـتر 
 )۲۱۱۶۶4 )کـد:  ضربـی(  و  بـادی  )سـازهای  سـمفونیك۲  ارکسـتر  سـازهای 
 ،)۲۱۰۶۲۷ )کـد:  مصالـح  و  مـواد  شـناخت   )۲۱۰۶۵۸ )کـد:  ایرانـی  سازشناسـی 
ماکت شناسـی و  حجم شناسـی   ،)۲۱۲۶۶4 )کـد:  نقشه کشـی  در  رایانـه   کاربـرد 
 )کـد: ۲۱۲۶۲۷(، پایـه و اصـول صفحه آرایـی )کـد: ۲۱۲۶۲۰(، مبانـی تصویرسـازی

)کـد: ۲۱۲۶۱۹(، اصـول و مبانـی طراحـی صحنـه )کـد: ۲۱۱۶۲4(، اصـول و مبانـی 
ماسـك و گریـم )کـد: ۲۱۲۶۲۵(، طراحـي خواهـد شـد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمايشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
می رساند كه بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از كتاب هاي: 
)کد:   ۱ تاریخ  در  هنر  سیر   ،)۵۹4/۱ )کد:  هنر۲  کارگاه   ،)۵۹4 )کد:  هنر۱  کارگاه 
)کد: ۵۹4/۷(،  فضا، طراحي  انسان،  )کد: ۵۹4/۸(،   ۲ تاریخ  در  هنر  ۵۹4/۳(، سیر 
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)۵۹4/۶ )کد:  ایران  فرهنگي  و  هنري  میراث  با   آشنایي 
)کد: ۳۵۸/۲۱(، طراحي۱ )کد: ۳۵۹/۹۲(، طراحي۲ )کد: 4۸۹/۹(، آشـنایي با بنـاهاي 

نقشه کشي  و  فني  ترسیم   ،)4۹۱/۶ )کد:  گرافیك  در  4۹۲/۶(، خط  )کد:   تـاریخي 
 ،)4۹۷/۶ و  )کد: ۳۵۸/۱۵  عکاسي۱   ،)4۹۶/۳ )کد:  نقاشي  کارگاه  )کد: ۳۵۹/۷۸(، 
نقوش سنتي )کد: ۳۵۹/۷۷(،  لباس )کد: 4۹4/۸(، کارگاه طراحي  و  اندام  طراحي 
 حجم سازي۱ )کد: 4۵۰/۳(، آشنایي با صنایع دستي ایران۱ )کد: ۳۵۹/۳۰( و مباني 

نظري و ساختار موسیقي ایراني )کد: ۳۳۱(، 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 قديم(
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دانش آموزان  خصوص  )به  دانش آموزان  از  برخي   گاه 
کنکوری( تصور می کنند که در مدرسه وقتشان گرفته 
»سی  یا  کتاب ها  یاری  به  و  تنهایی  به  آنها  و  می شود 
بهتری  نتیجه  می توانند  آموزشی  کمك  دی« های 
که  مي کنند  تصور  دانش آموزان  از  گروه  این  بگیرند. 
برخی از معلم های مدرسه ُکند پیش می روند یا دانش 
الزم را برای موفق کردنشان در آزمون سراسری ندارند، 
و آنها به تنهایی و با اتکا بر خود )به ویژه در ترم دوم 
یا ماه های منتهی به آزمون سراسری( به آسانی مطالب 
را فرا می گیرند و مقولة خودآموزی به نظرشان بهتر و 
احساس  دانش آموزان  قبیل  این  می کند.  جلوه  مفیدتر 
می کنند که یادگیری از معلم ها به معنای تسلیم شدن 
معلم هاي  توصیه های  به  نتیجه  در  آنهاست؛  قدرت  به 
خود کاماًل توجه نمی کنند و ترجیح می دهند که کارها 

را به روش خودشان انجام دهند.
این در حالی است که مهم ترین نکته برای یك داوطلب 
برای  آمادگی  و  علمی  دانش  کسب  سراسری،  آزمون 
آزمون سراسری به مؤثرترین شیوۀ ممکن است، و برای 
این هدف، هر دانش آموزی به معلم هایی  به  دست یابی 
نیاز دارد که دانش آنها را بپذیرد و تسلیم دانایی آنها 
شود. پذیرش این نیاز، نشانة نادانی یا کم هوشی یك 
دانش آموز نیست؛ بلکه تنها ضعف موّقت یك دانش آموز 
را آشکار می سازد تا به کمك معلمانش بر آن غلبه کند. 
باید بپذیریم که آموختن، نیاز به حس تواضع و فروتنی 
افرادی  ما،  معلّم های  که  کنیم  اعتراف  باید  ما  دارد. 
هستند که آشنایی بیشتر و دانش عمیق تری نسبت به 
فرصت  که  است  این  آنها  به  ما  نیاز  دلیل  و  دارند  ما 
انرژی محدودی  و  وقت  با  بتوانیم،  باید  ما  و  است  کم 
ما  بیاییم؛ پس  بیرون  آزمون سربلند  این  از  که داریم، 

و  برویم  آزمون و خطا جلو  قانون  اساس  بر  نمی توانیم 
که  توصیه هایی  و  آموزشی  کمك  کتاب های  طریق  از 
و  یادگیری  مرحله  می شنویم،  جمعی  رسانه های  از 

دست یابی به آمادگی را طی کنیم. 
نمی گوییم که معلم، راه میان بر را به ما نشان می دهد؛ 
امکان،  تا حد  باید طی شود،  بلکه وي فرآیندی را که 
به  آموزی،  تجربه  سال های  می سازد.  مؤثر  و  ساده 
مؤثر  راهبردهایی  و  ارزش  با  درس هایی  ما،  معلم های 
برای فراگیری آموخته است. با بهره گیری از آنها، دانش 
دلسوزان  این  و  بود  خواهد  ما  به  متعلق  تجاربشان،  و 
عرصة آموزش می توانند ما را از پیمودن راه های فرعی و 

غیر ضرور و خطاهای احتمالی، مصون دارند. 
نظر  تحت  را  ما  عمل،  هنگام  در  دبیرانمان  همچنین 
ضمن  می دهند؛  را  الزم  بازخوردهای  و  می گیرند 
نیازهای  و  شرایط  اساس  بر  نیز،  آنها  توصیه های  آنکه 
ماست. وقتی ما به روش متمرکز، مطلبی را می آموزیم، 
آموخته های  و  می کنیم  تجربه  را  کمتری  حواس پرتی 
شکل  به  تمرین هایمان،  و  تمرکز  شدت  خاطر  به  ما، 
عمیق تری در ذهنمان نهادینه می شوند و ایده ها و رشد 

فکری ما در زمان کوتاه تری به شکوفایی می رسند. 
و  معلم  بین  رابطه  غنای  بر  چه  آن  میان،  این  در 
کیفیت  می کند،  تقویت  را  آن  و  می افزاید  دانش آموز 
احساسی رابطه بین آنهاست. وقتی معلم احساس کند 
که شما حسی ارزشمند برای عرضه و ارائه به وی دارید، 
مثاًل اشتیاق زیاد برای فراگیری، تواضع و فروتنی نسبت 
به معلم، انرژی جوانی برای موفقیت و ... دارید، می تواند 
خود  و  کند  برقرار  شما  با  قدرتمندی  احساسی  رابطة 
شما نیز به لحاظ احساسی مجذوب او می شوید. فایدۀ 
به  منجر  که  است  این  جانبه  دو  احساسی  رابطة  این 

گشودن راه هایی به سوی شما می شود. وقتی شما کسی 
را تحسین می کنید، مستعد دریافت و تقلید کردارهای 
او می شوید و از آن پس، به او توجه بیشتری می کنید. 
فعالیت نورون های آیینه ای شما افزایش می یابد و اجازه 
می دهد تا فرایند یادگیری، در سطحی باالتر از انتقال 
معمول دانش انجام شود و طرز تفکر شما را نیز تحت 

تأثیر قرار دهد. 
سپردن  دل  و  درس  در کالس  فواید حضور  پایان،  در 
به کالم و درس معلم را یك بار دیگر فهرست وار بیان 

می کنیم: 
نکاتی را می دانند که  با تجربه، روش ها و  * معلم های 
نتیجه ۲۰ تا ۳۰ سال تدریسشان است و این نکات در 

هیچ کتابی دیده نمی شود. 
* موفقیت، بدون یك دبیر خوب، سخت، اما امکان پذیر 

است و تالش مضاعفی را می طلبد.
* یکی از مهم ترین عواملی که موجب شده است تا نظام 
آموزشی فنالند در برنامه ارزیابی تحصیلی دانش آموزان 
)آزمون پیزا( در صدر جهان قرار گیرد، روابط مثبت و 
خوب بین معلم و دانش آموزان است؛ زیرا دانش آموزان 
پذیرش  مورد  در کالس  که  می کنند  احساس  همیشه 
هستند، معلم ها با رویی گشاده با آنها روبرو می شوند، و  
احساس همدلی و درك متقابل بین معلم و دانش آموز، 
در سطحی باال قرار دارد، و این موضوع، نه تنها عاملی 
حتی  بلکه  است،  دانش آموزان  تحصیلی  موفقیت  در 
فعالیت های  در  دانش آموزان  اجتماعی  مشارکت  میزان 
با  رابطه  حتی  و  گروهی  کارهای  مدرسه،  برنامه  فوق 

همساالن را نیز بهبود می بخشد.

در مسیر کنکور، »معلم« کجای راه است؟

دليل نياز ما به معلم هايمان اين است كه فرصت كم است و ما بايد بتوانيم، با وقت و انرژی محدودی كه داريم، از اين آزمون 
سربلند بيرون بياييم؛ پس ما نمی توانيم بر اساس قانون آزمون و خطا جلو برويم و از طريق كتاب های كمک آموزشی و 

توصيه هايی كه از رسانه های جمعی می شنويم، مرحله يادگيری و دست يابی به آمادگی را طی كنيم
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بارها  شنیده ایم که »درك سؤال، نیمی از جواب است«؛ این موضوع واقعیتی غیر قابل انکار 
است، اما متأسفانه بسیاری از دانش آموزان، به ویژه داوطلبان آزمون سراسری، به این نکتة 
مهم بی توجه هستند. آنها بدون اینکه سؤال را با دقت و تا انتها بخوانند، به سراغ گزینه ها 
می روند و وقتی از آنها می پرسیم که چرا سؤال را با دقت نخوانده اند، به فرصت کم برای 
پاسخگویی و لزوم سرعت عمل اشاره می کنند؛ غافل از اینکه با به کارگیري همین شیوۀ 

اشتباه، بخش قابل توجهی از نمرۀ خود را از دست می دهند. 
یا  آزمایشی  آزمون های  در  که  بوده ام  دانش آموزانی  شاهد  بارها  معلم،  یك  عنوان  به 
آزمون های داخلی، درصد کمی کسب کرده اند. وقتی از دانش آموز مورد نظر خواسته ام 
که در مقابل من سؤالی را با صدای بلند بخواند و پاسخ دهد، متوجه شده ام که وی دقت 
الزم را در خواندن سؤال ندارد، و وقتی ایراد او را متذکر شده ام، مصّرانه معتقد بوده که با 
استفاده از همین روش هم می تواند پاسخگو سؤاالت باشد، یا چون با صدای بلند خوانده، 
اشتباه کرده است؛ اما واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان به سؤال و 
نکته کلیدی آن توجه و دقت الزم را ندارند و در نتیجه یا اصاًل متوجه سؤال نمی شوند و 
به بی راهه می روند و یا مجبور می شوند که چند بار گزینه ها را بخوانند تا بتوانند به پاسخ 

صحیح برسند. 
اما یك سؤال را چگونه باید خواند و به چه نکاتی باید توجه کرد تا بتوان سریع تر به پاسخ 

صحیح رسید؟
 هنگام خواندن سؤال آرامش داشته باشید و همیشه سعی کنید که متن سؤال را با 
دقت و آرامش تمام بخوانید تا بفهمید که سؤال از شما چه خواسته است؛ زیرا با فهمیدن 

متن سؤال و دقت در آنچه از شما خواسته شده است، به نیمی از پاسخ دست یافته اید.
 به نکته های کلیدی سؤال دقت کنید. در هنگام خواندن سؤاالت به کلمات کلیدی 
توجه کنید و زیر آنها را خط بکشید؛ مثاًل به کلماتی مانند: همه، هیچ یك، همیشه، هرگز، 
بزرگترین، درست ترین، نادرست ترین، کمترین، بیشترین، بجز و ... در متن سؤال توجه 
کنید. اینها کلماتی هستند که می توانند معنی تست را عوض کنند؛ پس ابتدا آنها را 

مشخص کنید و سپس تست را پاسخ دهید. 
 به سؤال های منفی در منفی دقت کنید؛ گاه طراح سؤال متن سؤال را منفی در 
منفی طرح می کند؛ برای مثال، گفته می شود که همة گزینه ها بجز ... صحیح نیست. توجه 
به این سؤال های منفی در منفی، که به خصوص در درس ادبیات به وفور دیده می شود، 

اهمیت بسیاری دارد . 
 از طوالنی بودن سؤال نترسید و با دیدن صورت طوالنی یك تست، از حل آن منصرف 
نشوید. بسیاری از تست هایی که ظاهری طوالنی دارند، دارای راه حل ساده ای هستند و با 

کمی دقت می توان آنها را حل کرد. 

 وقت خود را صرف سؤال هایی که نمی فهمید، نکنید. با توجه به اینکه ارزش سؤال های 
یك درس یکسان است و اگر شما به سؤال آسان پاسخ دهید یا پاسخگوی سؤال سخت 
باشید، تفاوتی در درصد و تراز شما ایجاد نخواهد شد، درست آن است که وقت خود را 
صرف پاسخگویي به سؤال های سخت یا سؤال هایی که متوجه مفهوم آنها نمی شوید، 
نکنید. خوب است بدانید که حتی رتبة یك آزمون سراسری هر سال نیز به تعدادی از 
سؤال ها پاسخ نمی دهد؛ بلکه در پاسخگویی به سؤال های یك درس، در کل، وضعیت 
بهتری نسبت به سایر داوطلبان دارد؛ پس روی یك سؤال بیش از حد تمرکز نکنید، چون 
این مسأله باعث می شود که شما به مرورِ همة سؤال های یك درس نرسید؛ سؤال هایی که 

امکان دارد ساده باشند و شما به خوبی از پِس پاسخگویی به آنها برآیید. 
 از یك سؤال به سؤال دیگر نپرید. در مقابل داوطلبانی که روی یك سؤال بیش از 
حد تمرکز می کنند، برخی از داوطلبان، هنوز یك سؤال را به طور کامل و دقیق نخوانده، 
به سراغ سؤال دیگر می روند؛ زیرا می ترسند که زمان کم بیاورند! در نهایت نیز  از یك 
سؤال به سراغ سؤال بعدی و از یك درس به سراغ درس بعدی می روند، و چون نمی توانند 
از  جلوگیری  برای  ندارند.  را  سؤال ها  به  پاسخگویی  توان  باشتد،  داشته  را  الزم  تمرکز 
این مشکل، در حال حاضر باید با تست زدن های مکرر، زمان پاسخگویی به سؤال های 
هر درس را در ذهن داشته باشید و در همان محدوده برای هر سؤال وقت بگذارید و 
بعد از پایان زمان پاسخگویی به هر سؤال، سراغ سؤال بعدی بروید )زمان پاسخگویی 
به هر سؤال ادبیات 4۳ ثانیه، معارف اسالمي 4۱ ثانیه، عربی و زبان 4۸ ثانیه، ریاضی 
۹4 ثانیه برای داوطلبان گروه آزمایشي علوم تجربی و حدود ۹۳ ثانیه برای داوطلبان 
ثانیه،  زیست شناسی 4۲  ثانیه،  زمین شناسی 4۸  فني،  و  ریاضی  علوم  آزمایشي   گروه 

فیزیك ۷4 ثانیه، و شیمی ۶۰ ثانیه است(. 
 حواستان به نمرۀ منفی باشد. تعدادی از داوطلبان، بدون داشتن دانش کافی و 
مطالعة دقیق سؤال، به همة سؤال ها پاسخ می دهند و در نتیجه نمرۀ منفی کسب می کنند. 
این بدان خاطر است که به سؤالی پاسخ اشتباه مي دهند و عالوه بر آنکه نمره آن را 
کسب نمی کنند، یك سوم نمره خود را نیز از دست می دهند. گفتن جمالتی مثل اینکه 
»نمی توانم سؤالی را بی پاسخ رها کنم« یا »پیش خودم می گویم شاید انتخابم درست باشد 
و بعداً پشیمان شوم که چرا به این سؤال پاسخ ندادم« اشتباه محض است و موجب خواهد 

شد که در نهایت، رتبه ای بسیار بدتر از پیش بیني و انتظارتان کسب کنید.

راه رسیدن به جواب  

مطالعۀ دقیق سؤال است    
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ۱۳۹۸ مي رساند که ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در آزمون 
مذکور، از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان از تاريخ 1398/02/10 آغاز مي شود و در تاريخ 1398/02/16 پايان مي پذيرد. عناوین رشته هاي امتحاني پذیرش 
با آزمون و رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )با معدل کل کارداني( در آزمون فوق، به شرح جدول ذیل است و الزم به توضیح است که آزمون 

رشته هایي که پذیرش آنها »با آزمون« صورت مي گیرد، در روز جمعه مورخ 1398/5/11 برگزار خواهد شد.

طبق جدول فوق، در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ۱۳۹۸ پذيرش دانشجو در 16 رشته امتحاني از طريق برگزاري آزمون و در 50 رشته تحصيلي 
صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي )با معدل كل دوره كارداني و بدون آزمون( صورت مي پذیرد.  

ضمناً دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي، که حاوي اطالعات و شرایط و ضوابط پذیرش در دروه هاي مذکور است، هم زمان با شروع ثبت نام، در پایگاه 
اطالع رساني این سازمان در دسترس خواهد بود.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاريخ ثبت نام و برگزاري
 آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398
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دروس  مهم ترین  از  یکي  فارسی،  ادبیات  و  زبان  درس 
برخالف  درس،  این  است.  سراسری  آزمون  در  عمومی 
دو درس عمومی دیگر، یعنی زبان انگلیسی و عربی، در 
برگیرنده زبان رسمی ماست؛ زبانی که با آن با یکدیگر 
این  اما اهمیت  برقرار می کنیم؛  ارتباط  صحبت کرده و 
درس، جدای از ضریب باالی آن )ضریب 4(، در مقایسه 
موضوعاتی  و  مباحث  تنوع  به  عمومی،  دروس  دیگر  با 
از  شده  مطرح  سؤال  پنج  و  بیست  در  که  برمي گردد 
داوطلبان خواسته می شود. سؤاالت زبان و ادبیات فارسی 
به  نسبت  اخیر،  دهه  دو  یکي  در  سراسری  آزمون  در 
اساسی  تغییراتی  محتوایی،  و  شکلی  حیث  از  گذشته، 
و  سؤاالت  شدن  دشوارتر  سبب  تغییرات،  این  و  کرده 
مفهومی شدن آنها شده است؛ به گونه ای که بدون تسلّط 
ادبیات  بر مفاهیم و موضوعات کتاب های زبان و  خوب 
فارسی و دقت و تأمل در برخی از جزئیات آنها، نمی توان 
نتیجه رضایت بخشی در این درس کسب کرد. اهمیت 
دیگر درس ادبیات در این است که اولین درس دفترچه 
این  در  زدن  تست  بد  یا  خوب  و  است  عمومي  آزمون 

درس، می تواند تأثیر زیادی بر روحیه داوطلب بگذارد.
ادبیات فارسی در آزمون سراسری، جز  سؤاالت زبان و 
ارتباط  آن  که سؤاالت  ادبیات،  تاریخ  و  لغت  بخش  دو 
مستقیمی با کتاب درسی دارد، در دیگر بخش ها )امالء، 
آرایه های ادبی، زبان فارسی و قرابت معنایی(، ارتباط صد 
درصد مستقیمی با کتاب درسی ندارد و مواد آن بعضاً از 
کتاب هایي به غیر از کتاب های درسی انتخاب می شود. 

بودجه بندی این سؤال ها به این ترتیب است:
لغت  معنی  به  سؤال،  سه  تا  دو  لغت:   )۱
پاسخگویی  برای  دارد.  اختصاص 
بخش،  این  سؤاالت  به 

واژه نامه های  به  کامل  تسلّط  بر  عالوه  دانش آموزان، 
کتاب هاي ادبیات پایه هاي مختلف، باید با معانی برخی 
از واژه های مهم، که در واژه  نامه ها نیامده است نیز آشنا 

باشند.
۲( امالء: از مبحث امالء، معموالً دو سؤال طرح می شود. 
در این بخش، متنی خارج از کتاب های درسی انتخاب 
می شود؛ اّما لغاتی که در این متن ها غلط امالیی محسوب 
دارند.  کتاب های درسی وجود  در  گونه ای  به  می شوند، 
ادبیات  و  زبان  کتاب های  امالیی  مهم  لغات  با  آشنایی 

فارسی، شرط پاسخگویي به سؤاالت امالء است.
۳( زبان فارسی: از این بخش معموالً پنج تا شش سؤال 
ساختمان  واژه،  و  تکواژ  واج،  شمارش  می شود.  مطرح 
واژه، مباحث متعدد گروه اسمی، جمله های چند جزئی 
سال  چند  این  در  که  است  مباحثی  عمده  ویرایش،  و 
چون  دیگر،  مباحثی  از  است.  شده  طرح  سؤال  آنها  از 
فرایندهای واجی، کلمات دخیل، شیوه  بالغی و تشخیص 
آزمون سراسري  نیز در  استعاری  و  اضافه های تشبیهی 
سؤاالت  به  پاسخگویي  برای  است.  شده  طرح  سؤاالتی 
حل  و  درسی  کتاب  مطالعه  بر  عالوه  فارسی،  زبان 
آموزشی  کمك  کتاب های  مطالعه  سراسری،  تست های 

نیز توصیه می شود.
4( تاریخ ادبیات: سه سؤال از پرسش هاي این آزمون به 
تاریخ ادبیات اختصاص دارد. برای پاسخگویي به سؤاالت 
این بخش، باید درآمدهای آغازین فصل های کتاب های 
ادبیات فارسی، نکات تاریخ ادبیاتی آغاز درس ها و اعالم 

ادبیات فارسی کتاب ها را به دقت مطالعه کرد.
مطرح  سؤال  سه  آرایه،  مبحث  از  ادبی:  آرایه های   )۵
می شود. از آنجایي که ابیات و شواهد سؤاالت آرایه های 
ادبی، اکثراً خارج از کتاب های درسی است، در نهایت، 
درك و شناخت عمیق هر یك از آرایه ها و تشخیص آنها 

در ابیات خارج از کتاب های درسی، شرط پاسخگویی به 
داوطلبان   است که شما  بهتر  است.  بخش  این  سؤاالت 
رشته های غیر علوم انسانی نیز، با مباحث و موضوعات 
آرایه های ادبی، در حد کتاب آرایه های ادبی علوم انسانی 

آشنا شوید.
۶( قرابت معنایی و تناسب مفهومی: هشت تا نه سؤال 
به قرابت معنایی اختصاص دارد. در این بخش، معموالً 
بیت یا عبارتی از کتاب درسی انتخاب و ابیاتی خارج از 
کتاب های درسی در گزینه ها درج می شود؛ در این حال، 
ابیات  این  مفهومی  اشتراك  و  تناسب  به  باید  داوطلب 
عمیق  درك  کند.  انتخاب  را  درست  گزینه  و  ببرد  پی 
مفاهیم کتاب های درسی ادبیات و تشخیص این مفاهیم 
در ابیات و عبارات خارج از کتاب، شرط پاسخگویی به 
سؤاالت این بخش است. داوطلبان عزیز باید توجه داشته 
باشند که یك مفهوم و مطلب را می توان به شکل های 

گوناگون بیان کرد.

الف( معنای لغات و اصطالحات و امالء لغات
را  ادبي  متن هاي  و  درس ها  قسمت،  این  تقویت  برای 
بخوانید و به معاني لغات و اصطالحات و کنایه هایی که 
یافتن  براي  توّجه کنید.  نیز  رفته است،  به کار  آنها  در 
انتهاي  اعالم در  و  واژه ها  از قسمت  لغات، حتماً  معاني 
و  مدّرسان  توضیحات  به  تنها  و  کنید  استفاده  کتاب 
همچنین  نکنید.  اکتفا  شخصي تان  اّطالعات  یا  معلمان 

معانی گوناگون یك واژه را یاد بگیرید. 
درس هایي را که جمله هاي آنها سخت تر است، با دّقت 
کنید  معني  را  آنها  سطر  به  سطر  و  بخوانید  بیشتري 
رفته  کار  به  آنها  در  که   ... و  کنایه ها  اصطالحات،  از  و 
به گونه اي مورد مطالعه  را  است، غافل نشوید. درس ها 
قرار دهید که اگر سؤاالتي با عنوان درك مطلب از آن 

زبــان و 

ادبيات فارسے را 

چگونه  بخوانيم؟
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درس ها مطرح شد، توانایي پاسخگویي به آن سؤاالت را 
داشته باشید )درك مطلب، گونه اي سؤال است که در 
از کاربرد جمله اي  نویسنده  مورد مفهوم متن و منظور 

خاص، از شما پرسش مي  کند(.
به  اشعار  در  کنید.  معني  را  آنها  و  بخوانید  را  اشعار 
آرایه های ادبي، کنایه ها و استعاره ها توّجه کنید. معاني 
اشعار را بیت به بیت مطالعه کنید. توّجه داشته باشید 
که درك عمیق معاني اشعار، بسیار مهم است؛ چون در 
آزمون سراسري سال هاي اخیر، به اشعار و کشف ارتباط 
کردن  حفظ  براي  است.  شده  ویژه اي  توّجه  آنها  میان 
لغات و اصطالحات، مي توانید از دو روش زیر در هنگام 

مطالعه و یادگیري، استفاده کنید:
مثاًل،  است؛  کلمات هم خانواده  از  استفاده  اّول:  روش 
کلمه  چه  که  ببینید  »مقیم«  کلمه  معني  حفظ  براي 
و  کننده(  )اقامت  مي شناسید  را  آن  از  خانواده اي  هم 
به کمك آنها کلمه مورد نظر را فرا گیرید )مقیم یعني 

اقامت کننده؛ کسي که در مکاني مسکن گزیده است(.
ببینید  روش،  این  در  است.  معاني  تداعي  دوم:  روش 
را  یا لغت مورد نظر در ذهن شما چه معنایي  واژه  که 
کلمه  یاد  به  را  کلمه »مهد« شما  مثاًل  تداعي مي کند؛ 
مهد کودك مي اندازد که به معني محل نگهداري کودك 
گهواره  و  نگهداري  معني محل  به  مهد  بنابراین،  است؛ 
است. شما در اینجا معاني کلمات ناآشنا را با کلماتي که 
براي ذهن شما آشنا هستند، پیوند مي زنید. مثال دیگر، 
کردن  حظ  یاد  به  را  شما  که  است  »محظوظ«  کلمه 
به  محظوظ  پس،  مي اندازد؛  شدن(  بهره مند  )به معني 

معني »بهره مند شده« است.
خالقّیت،  و  روش ها  این  از  استفاده  با  که  کنید  سعي 
مي سپارید،  حافظه  به  بهتر  را  مطالب  اینکه  بر  عالوه 
مطالعه درس ادبّیات را نیز براي خودتان شیرین تر کنید؛ 

مثاًل وقتی معنی لغات را حفظ می کنید، کمی چاشنی 
خنده دار به ذهن خود هدیه کنید تا هم از حالت خشك 
صرف یادگیری لغت بیرون آید و هم یادگیری آسان تر 
شود. می توانید از میان لغات سخت، لغت هفته انتخاب 
کنید و در طی هفته که ادبیات دارید به آن لغت توجه 
خاص داشته باشید. می توانید عالوه بر استفاده از جعبه 
برای  نیز  دیوار  و  در  بر  لغات  چسباندن  از  »الیتنر« 
یادگیری بهتر آنها استفاده کنید. اگر از جعبه »الیتنر« 
مي توانید  جعبه  این  فیش های  روي  می کنید،  استفاده 
معاني اصطالحات و واژه ها و عبارات مهم و حتي معاني 
یادداشت  نیز  را  استعاره ها  و  کنایه ها  یا  ضرب المثل ها 
کنید؛ عالوه بر این، به لغاتي که مشابه همدیگر هستند 
نیز توجه کنید و آنها را روي یك فیش یادداشت کنید. 
برای تقويت اين قسمت از ادبيات، كارهای زير را 

حتمًا انجام دهيد: 
۱ـ حتماً لغات و اصطالحات مهم کتاب های درسی را با 

رنگ های مختلف مشخص کنید. 
از مشخص  را پس  یا معنایی  امالیی  لغت های مهم  ۲ـ 

کردن در کتاب، در خالصه  خود وارد کنید. 
۳ـ سعی کنید که هفته ای ۱/۵ تا ۲ ساعت در زمان های 
مختلف )مثال سه روز، روزی سی دقیقه( لغات ادبیات را 

مرور کنید. 
4- لغات انتهای کتاب را هرگز فراموش نکنید و حتماً 

آنها را هم با دقت زیادی مطالعه کنید. 
۵- سعی کنید که حتماً درس های گروه کلمات امالیی 
زبان فارسی را با دقت زیادی مطالعه کنید و آنها را یاد 

بگیرید.

ب( تاريخ ادبيات 
و  شاعران  زندگي  به  که  ادبّیات،  کتاب  از  قسمت  این 

مانند:  موضوعاتي  آنها  در  و  مي کند  اشاره  نویسندگان 
محتواي  و  آنان  آثار  نام  تولد،  محل  فوت،  و  تولد  سال 
آنها و به طور کلي هرگونه اطالعاتي را درباره آنها مطرح 
مي کند، به خاطر تعداد زیاد نویسندگان و شاعران، که 
دارد  امکان  بیشتر  است،  شده  مطرح  ادبّیات  کتاب  در 
ادبیات،  درس  از  قسمت  این  پس  شود؛  فراموش  که 
از  برخی  دارد.  کردن  حفظ  به  نیاز  اساسی،  صورت  به 
داوطلبان با حفظ کردن این مطالب مشکل دارند و زود 
این  به  باید  اما  فراموش می کنند؛  را  این بخش  مطالب 
نکته توجه داشته باشید که برای کسب یك درصد قابل 
قبول در درسی که بیشتر داوطلبان در آن، نمره خوبی 
با  است؛  مهم  بسیار  کار،  این  انجام  می کنند،  کسب  را 
این همه، کارهایی وجود دارد که انجام آنها فراموشی را 

کاهش می دهد. در زیر به برخي از آنها اشاره می کنیم:
ادبیات را دسته بندی  تاریخ  نیاز  مطالب مورد  ۱ـ حتماً 
یا  مختلف  قرن های  صورت  به  می تواند  کار  این  کنید. 
موضوعی یا هر طور که خودتان می خواهید، انجام پذیرد. 
فراموش  دیرتر  را  مطالب  که  می شود  باعث  عمل  این 
تاریخ ادبیات را در خالصه  خود به صورت  کنید. حتماً 
دسته بندی شده بنویسید؛ یعنی عالوه بر اینکه در مورد 
هم  از  را  توضیحات   ... و  کتاب  نام  قرن،  شخص،  یك 
جدا می کنید، افراد مختلف را نیز طبقه بندی کنید؛ مثاًل 

شاعران معاصر و شاعران قرن سه و ....
و  به صورت جذاب  را  کنید که خالصه  خود  ۲- سعی 
با رنگ های مختلفي بنویسید تا تصویر بهتری از آن در 
ذهنتان شکل بگیرد. از آنجایی که مطالب حفظی برای 
ماندگاری بهتر و بیشتر، نیاز به مرور شدن دارند، بسته 
به برنامه درسی و نیاز خودتان، حتماً زمانی را برای مرور، 

هر چند مرورهای سریع، در نظر بگیرید.
۳ـ اعالم انتهای کتاب ها را فراموش نکنید و اگر توانستید، 
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نکته های آنها را نیز در خالصه خود اضافه کنید.
4- روش هاي خاّصي براي حفظ اسامي و نکات و... ابداع 
کنید؛ مثاًل براي یادگیري و حفظ مطالب از تکنیك هایي 
نظیر مخّفف ها استفاده کنید؛ مثاًل براي حفظ آثار خمسه 
و  لیلي  مخزن االسرار،  از:  عبارتند  که  گنجوي،  نظامي 
اسکندرنامه،  و  پیکر  هفت  شیرین،  و  خسرو  مجنون، 
مخّفف  کلمه  مي توان  آنها  اّول  حروف  از  استفاده  با 
آثار  یادآوري  براي  کلمه  این  از  و  ساخت  را  »ملخ ها« 

نظامي استفاده کرد.
۵- خالصه اي از مطالب کتاب را به صورت فیش درآورید 

تا در زمان هاي مناسب بتوانید آنها را مرور کنید.
در  سهولت  و  خودتان  راحتی  خاطر  به  گرچه   -۶
بگیرید  تصمیم  باید  که  هستید  شما  این  یادگیری تان، 
که چگونه خالصه برداری کنید، اما پیشنهاد ما این است 
که در باالي این فیش ها، نام شخصّیت مورد نظر خود 
در  این شخصّیت  درباره  که  را  اّطالعاتي  و  بنویسید  را 
کتاب هاي درس ادبّیات مي بینید، در پایین آن یادداشت 
آثار،  مي زیسته اند،  آن  در  که  قرني  جمله  از  کنید؛ 
محتواي آثار، سبك ادبي، نگارش نویسنده یا ویژگي هاي 
خاص نگارش او، شاگردان و هم عصران معروف آن و به 
طور کلي هر گونه اّطالعاتي را که در کتاب هاي درسي 
بخش  این  در  خالصه  طور  به  است،  آمده  آنها  درباره 
که  یادآوري شود  است  پایان، الزم  در  کنید.  یادداشت 
در تهیه این فیش ها و خالصه ها، حتماً به قسمت اعالم 
در انتهاي کتاب توّجه کنید؛ زیرا این بخش، بسیار مورد 

توّجه طراحان سؤال است.

پ( آرايه های ادبی
که  است  موضوعاتی  و  تعاریف  دارای  ادبی،  آرایه های 
تنها حفظ کردن آنها، کمك چندانی در پاسخ دادن به 

که  بدانند  همه  شاید  مثال،  به  طور  نمی کند؛  سؤاالت 
نکات  اما  است،  استعاره کدام  یا  تشبیه چیست  تعریف 
آنها  تعاریف  از  موارد،  این  مثال های  و  کاربردها  و  ریز 
ادبی  آرایه های  زنی  تست  در  اینکه  برای  است.  مهم تر 
موفق باشید، حتماً سعی کنید که بسیار تمرین نمایید. 
تمرین کردن در این بخش، بسیار مهم است؛ پس سعی 
اشعار مختلفی که در کتاب های  تا می توانید، در  کنید 
ادبی  آرایه های  دنبال  است،  آمده  غیردرسی  و  درسی 
بگردید و تمام بحث هایی را که خوانده اید، در این اشعار 
پیاده کنید. برای اینکه همه آرایه ها، براي زمان بیشتر 
و به صورت بهتری در ذهنتان بماند، حتماً هر آرایه را 
با یك رنگ خاص بنویسید و برای هر آرایه، مثال های 
این  انجام  با  کنید.  حفظ  را  ماندنی  خاطر  به  و  جالب 
آرایه  به  راجع  سؤاالت  پاسخ  توانست  خواهید  کار،  دو 
در  آزمون سراسري را نیز خودتان استنباط کنید و آنها 
را عالمت بزنید؛ فقط کمی تمرین می خواهد. اگر الزم 
دیدید، می توانید نکته های مهم برخی از ابیات در زمینه  

آرایه را نیز در خالصه  خود وارد کنید. 

ت( زبان فارسی
بخش  از جمله  ادبی،  آرایه های  مانند  نیز،  فارسی  زبان 
هایی از ادبیات است که یادگیری صرف قواعد آن، کمك 
مؤثری به تست زنی در این مبحث نمی کند؛ زیرا شما 
باید بعد از خواندن قواعد، بتوانید آنها را در جمله بیابید 
کلیات  حتماً  ابتدا  کار،  این  انجام  برای  کنید.  درك  و 
بعد  و  بگیرید  یاد  با مطالعه  کتاب  را  تعاریف  و  مباحث 
از آن، تا می توانید، تست استاندارد بزنید تا با نکته های 
مبحث  مثال،  به  طور  آشنا شوید؛  نیز  فارسی  زبان  ریز 
تعداد تکواژه، مبحث سنگین و وقت گیری است؛ اما این 
را کاًل رها  این مبحث  تا شما  باعث شود  نباید  موضوع 

کنید. پس از اینکه هر مبحث زبان فارسی را خواندید، تا 
می توانید، تست بزنید. هر چند ممکن است تست هایی 
که از این قسمت مطرح شود آسان باشد، اما توجه داشته 
باشید که در صورت کار نکردن روی زبان فارسی، امکان 

آن هست که نمره چند تست را از دست بدهید.

ث( قرابت معنايی
آزمون  در  ادبیات  قسمت  مهم ترین  شاید  و  آخرین   
کاماًل  معنایی،  قرابت  است.  معنایی  قرابت  سراسري، 
که  کاری  تنها  شاید  و  است  مربوط  شما  ادبی  درك  به 
بردن  باال  داد،  انجام  معنایی  قرابت  بهبود  برای  می توان 
درك ادبی و درك معاني و مفاهیم شعرهای مختلف است. 
برای یادگیری بهتر مبحث قرابت معنایی، سعی کنید که 
کتاب شعری تهیه کرده و مفهوم شعرهای مختلف آن را 
درك کنید و ارتباط آن را با اشعار کتاب فارسی بیابید. 
اصاًل الزم نیست که هر روز مقدار زیادی از این کتاب را 
بخوانید؛ حتی اگر فقط روزانه ده بیت شعر از این کتاب 
بخوانید نیز بسیار خوب است؛ اما سعی کنید که این کار 
را حتماً به  طور مداوم انجام دهید تا به مرور زمان، درك 
شما از ادبیات و اشعار مختلف، باال برود یا بتوانید راحت تر 
سؤاالت را پاسخ دهید؛ البته اگر در این قسمت از ادبیات 
مشکل دارید، فراموش نکنید که در مدت کوتاه، پیشرفت 
این  اگر  اما  شد؛  نخواهد  حاصل  شما  براي  فوق العاده اي 
که  باشید  مطمئن  دهید،  انجام  مداوم  صورت  به  را  کار 

نتیجه اش را در آزمون سراسري مي بینید. 
حتماً  که  باشید  داشته  توجه  باید  عزیز  داوطلبان  شما 
را  کتاب هایتان  همه   بار،  یك  حداقل  عید،  از  قبل  تا 
و  کرده  استخراج  را  آنها  مهم  نکته های  و  نموده  تمام 
خالصه برداری نمایید و هر چند وقت یك بار، آنها را مرور 

کنید. مطمئن باشید که حتماً موفق خواهید شد.
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پیرو اطالعیه مورخ ۹۷/۱۱/۱4 بدین وسیله  به  اطالع  کلیه  متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  
دوره هاي   در  آزمون  با  در رشته هاي  پذیرش  براي   آزمون  سراسري  سال ۱۳۹۸  در 
و  دانشگاه ها  پردیس خودگردان  نیمه حضوري، مجازي،  نوبت دوم »شبانه«،  روزانه، 
مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام  نور )آموزش  از راه  دور( و مؤسسات  آموزش  عالي  
غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین متقاضیان تحصیل در رشته هاي با آزمون دانشگاه 
آزاد اسالمي مي رساند که  ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون  مذکور، از روز چهارشنبه 
مورخ  ۹۷/۱۱/۲4 )بیست و چهارم  بهمن ماه ۱۳۹۷( آغاز شده است و در پایان  وقت  
روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۶ )ششم اسفند ماه  ۱۳۹۷( پایان  مي پذیرد؛ لذا داوطلبان  
مي توانند در مهلت  مقرر، بر اساس توضیحات ذیل، براي شرکت در این آزمون اقدام 

نمایند. 

الف( تکاليف داوطلبان  براي  شركت  در آزمون:  
داوطلب  شرکت  در آزمون  باید یکایك  اقدامات  زیر را به موقع  و در مهلت  مقرر انجام  

دهد.
آزمون سراسري سال  در  )دفترچه شماره ۱(  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  مطالعه   -۱
از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان  با شروع ثبت نام  ۱۳۹۸ )این دفترچه همزمان 

سنجش آموزش کشور قابل دریافت شده است(.
۲- خرید کارت اعتباري ثبت نام از پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور  

.www.sanjesh.org :به نشاني
۳- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري 
دریافت کدهاي  براي   http://dipcode.medu.ir نشاني:   به  دانشگاه ها  به  ورود 

سوابق تحصیلي ذیل:
۱-۳- کد سوابق تحصیلي دانش آموزان پایه دوازدهم نظام جدید )۶-۳-۳(.

تبصره: این دسته از داوطلبان قباًل باید طبق اعالم مدارس محل تحصیل، با مراجعه 
با  ثبت نام،  زمان  در  و  نموده  دریافت  را  خود  تحصیلي  سوابق  کد  فوق،  سامانه  به 
درج کد سوابق تحصیلي در پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات فردي خود را 

مشاهده  نمایند.
عنوان  با   ۱۳۹۷ سال  تا   ۱۳۸4 سال  دیپلمه هاي  براي  تحصیلي  سوابق  کد   -۳-۱
و  علوم  و  انساني  علوم  و  ادبیات  تجربي،  علوم  فیزیك،  ریاضي  تحصیلي  رشته هاي 

معارف اسالمي. 

ریاضي  پیش دانشگاهي  مدرك  داراي  داوطلبان  براي  تحصیلي  سوابق  کد   -۳-۲
فیزیك، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرك 

دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرك پیش دانشگاهي سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ باید طبق بند ۳ 
فوق اقدام نموده و دانش آموزان پیش دانشگاهي سال جاري، که تا تاریخ ۳۱ شهریور 
ماه سال ۹۸ فارغ التحصیل مي شوند، الزم است براي اطالع از نحوه اقدام، به اطالعیه 

پرینت کارت شرکت در آزمون )تاریخ ۱۳۹۸/۰4/۰۳( مراجعه نمایند. 
4- ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور  در زمان مقرر 

)۹۷/۱۱/۲4 لغایت ۹۷/۱۲/۰۶(.
۵- پرینت کارت  شرکت در  آزمون، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش کشور ، بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره یك.
۶- حاضر شدن در محل  و حوزۀ امتحاني تعیین  شده در کارت شرکت در آزمون  و 

پاسخ دادن به سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شركت  در آزمون:  
ثبت نام براي پذیرش در رشته هاي با آزمون کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
از طریق پایگاه اطالع رساني  سال ۱۳۹۸ و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي، منحصراً 
ابتدا  که  است  الزم  داوطلبان  لذا  است؛  امکان پذیر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و، در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به 
پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و 

سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1398:
متقاضیان ثبت نام در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸، با دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام 
آزمون از پایگاه اطالع رساني این سازمان، ضمن مطالعه دقیق آن براي اطالع از شرایط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیر ایراني و توضیحات مربوط به سهمیه ایثارگران، که در این دفترچه راهنما درج 
شده است، در صورتي که داراي شرایط مندرج در دفترچه  باشند، مي توانند به عنوان 

داوطلب در این آزمون ثبت نام نمایند.

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  ثبت نام  
و شرايط و ضوابط شركت در  
آزمون سراسري    سال  1398 
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 2- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري: 
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي شود، 
بانکي شتاب، که پرداخت  از کارت هاي عضو شبکه  استفاده  با  داوطلبان الزم است 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت 
مبلغ ۲۷۵/۰۰۰ )دویست و هفتادوپنج هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در 
اقدام  اعتباري )شماره سریال ۱۲ رقمي(  اطالعات کارت  به دریافت  آزمون، نسبت 

نمایند. 
تبصره 1- با توجه به اینکه مقرر گردیده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به 
استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۶۰۰۰ 
این  از  کوتاه، مي توانند  پیام  از خدمات  استفاده  عنوان هزینه  به  ریال  هزار(  )شش 

خدمات استفاده نمایند.
از  یکي  در  متقاضي شرکت  آزمون مي تواند  مطابق ضوابط  داوطلب  هر  تبصره 2- 
فني(، گروه  و  ریاضي  )علوم  آزمایشي یك  آزمایشي شامل گروه  پنجگانه  گروه هاي 
آزمایشي ۲ )علوم تجربي(، گروه آزمایشي ۳ )علوم انساني(، گروه آزمایشي 4 )هنر( و 

گروه آزمایشي ۵ )زبان هاي خارجي( گردد.
تبصره 3- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي )با توجه 
ازاي هر گروه آزمایشي، مبلغ  به  به توضیحات تبصره 4 ذیل(  باشد، الزم است که 
۲۷۵/۰۰۰ )دویست و هفتاد و پنج هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و 

اطالعات کارت اعتباري را دریافت دارد.
که  است  صورت  بدین  آزمایشي،  گروه  سه  یا  دو  در  ثبت نام  از  منظور  تبصره 4- 
داوطلب مي تواند، عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي آزمایشي )علوم ریاضي و فني یا 
علوم تجربي یا علوم انساني( به عنوان گروه آزمایشي اصلي، در گروه آزمایشي هنر 
به  نمي تواند  داوطلبي  دیگر، هیچ  عبارت  به  متقاضي شود؛  نیز  زبان هاي خارجي  و 
طور همزمان، در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني 

شرکت نماید.
تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  به شرکت  عالقه مند  داوطلبي  چنانچه  تبصره 5- 
دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي باشد، الزم است که 
نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳۸/۰۰۰ )صد و سي و هشت هزار( ریال دیگر نیز از همین 

طریق، اقدام و اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال ۱۰ رقمي( را دریافت نماید.
تبصره 6- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگیان 
و تربیت دبیر شهید رجایي تهران، به اطالع مي رساند که در صورت اخذ مجوزهاي 
قانوني از سوي وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذي صالح براي پذیرش دانشجو در 
دوم  دهه  )حدود  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  مرحله  در  موضوع  فوق،  دانشگاه هاي 

مرداد ماه سال ۹۸( اطالع رساني خواهد شد.

تذكرات مهم:
۱- اخذ دیپلم نظام آموزشي جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۱، دارا بودن 
مدرك پیش دانشگاهي یا اخذ مدرك پیش دانشگاهي حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ 
یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرك کارداني )فوق دیپلم( براي کلیه داوطلبان 

الزامي است.
یا  فاقد مدرك پیش دانشگاهي  و کاردانش، که  دارندگان دیپلم فني و حرفه اي   -۲
کارداني هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ را ندارند و در صورت 
ثبت نام در این آزمون، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد 

خواهد شد.
۳- در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي: آهنگسازي، 
طراحي  پارچه،  طراحي  کارگرداني،  ـ  بازیگري  تصویري،  ارتباط  نمایشي،  ادبیات 
لباس، عکاسي، کارداني هنرهاي تجسمي، کتابت  صحنه، طراحي صنعتي، طراحي 
نوازندگي  عروسکي،  نمایش  نقاشي،  نظامي،  موسیقي  سازي،  مجسمه  نگارگري،  و 

آزمایشي هنر و همچنین در  نوازندگي موسیقي جهاني در گروه   و  ایراني  موسیقي 
رشته هاي علوم ورزشي و آموزش علوم ورزشي به صورت متمرکز و با شرایط خاص 
صورت مي پذیرد؛ لذا توضیحات الزم در این خصوص، از طریق اطالعیه هاي مربوط 
در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید؛ به عبارت 
دیگر، این رشته ها از ردیف رشته هاي مربوط به پذیرش نیمه متمرکز خارج گردیده و 
اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي فوق، در شهریور ماه سال ۹۸ همزمان با نتایج 

سایر رشته هاي متمرکز اعالم خواهد شد.
4- براساس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در 
اوالً  نمایند که  صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ ثبت نام و شرکت 
واجد شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذکور 
باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ نسبت به انصراف قطعي از تحصیل اقدام 
نمایند. بدیهي است که داوطلبان مذکور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل 
تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولي در این آزمون، مجاز به ثبت نام و 
ادامه تحصیل در رشته قبولي جدید خود نیستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي 

خواهند شد.
از  )اعم    ۱۳۹۷ سال   سراسري   آزمون   روزانه   دوره هاي   شدگان   پذیرفته   تبصره: 
رشته هاي  متمرکز یا نیمه متمرکز( در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري 
سال ۱۳۹۸، ضمن رعایت موضوع تاریخ انصراف، توجه داشته باشند که منحصراً مجاز 
به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه )نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوري، پیام نور، 
غیر انتفاعي، پردیس خودگردان، مجازي و رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي( 

بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.
۵- الزم به توضیح است اطالعات مربوط به رشته هایي که در سال ۱۳۹۸ پذیرش آنها 
صرفاً با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي گردد، در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۷ از طریق 
پایگاه اطالع رساني این سازمان منتشر شده است. داوطلباني که تمایل به پذیرش در 
این رشته ها دارند، نیازي به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ نخواهند 

داشت.

ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام:
در  مندرج  اطالعات الزم  یا  مدارك  راهنما،  دفترچه  مطالعه  از  باید، پس  داوطلبان 
تقاضانامه ثبت نام، از جمله فایل عکس اسکن شده را بر اساس توضیحات مندرج در 

دفترچه آماده نمایند.
وارد  با  که  است  الزم  ثبت نامي،  اطالعات  ویرایش  به  تمایل  صورت  در  داوطلبان، 
نمودن اطالعات درخواستي، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي بر اساس 

دستورالعمل به شرح ذیل اقدام نمایند.
الف- آن دسته ازداوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي نیستند، اجازه ویرایش کلیه 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دسته ازداوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي هستند، اجازه ویرایش اطالعات 

خود را دارند؛ اما اجازه ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي خود را نخواهند داشت.
توجه: شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي 
این  ثبت نام  ضوابط  و  شرایط  در  تغییر   هرگونه   و  است  شده  درج  آزمون   ۱ شماره 
آزمون، به صورت اطالعیه رسمي از طریق  نشریه پیك  سنجش  )هفته نامه خبري  و 
اطالع رساني  سازمان  سنجش (، پایگاه اطالع رساني این سازمان و، در صورت لزوم،  از 

طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
گویاي :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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ــد از حــوزه برگــزاری  ــه، در حاشــیه بازدی ــح روز جمع ــر منصــور غالمــی، صب دکت
آزمــون دکتــری در دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تهــران، بــا 
تأکیــد بــر اینکــه ۱۹4 هــزار داوطلــب شــرکت کننــده در آزمــون سراســری دکتــری 
ــف  ــای مختل ــته ها و گروه ه ــان، در رش ــداد متقاضی ــن تع ــت: ای ــم، گف ۹۸ داری

ــد. ــرکت کرده ان ــی ش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــی دانش آموزش
وزیــر علــوم، بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۸ افزایــش چشــمگیری در ظرفیــت پذیــرش 

آزمــون دکتــری دانشــگاه ها نداریــم، گفــت: شــاید در برخــی از رشــته های آزمــون 
ــه طــور  ــا ب ــده کاهــش ظرفیــت داشــته باشــیم، ام ــرای ســال آین ــز ب ــری نی دکت
کلــی دانشــگاه ها ظرفیت هــای خــود را بــرای پذیــرش در ایــن آزمــون بــه ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور اعــالم می کننــد و بــر اســاس درخواســت ایــن مراکــز، در 

آزمــون ســهمیه تعییــن می شــود.
ــری  ــون دکت ــذف آزم ــرای ح ــی ب ــه خاص ــه برنام ــان اینک ــا بی ــی، ب ــر غالم دکت

وزیر علوم اعالم کرد:

100 هزار دانشجوی دکرتی 
در دانشگاه ها تحصیل  مے کنند



15 ۶  اسفند ماه ۱۳۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  4۷            

نداریــم، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه داوطلبــان ایــن آزمــون، بیشــتر از تعــداد 
ظرفیــت پذیــرش در دانشــگاه ها هســتند، قطعــاً یــك آزمــون ســنجش کلــی 
متعــادل بایــد وجــود داشــته باشــد؛ بــه همیــن دلیــل، فعــاًل برنامــه خاصــی 

بــرای حــذف آزمــون دکتــری وجــود نــدارد.
وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد: البتــه دانشــگاه ها خــود متقاضــی هســتند کــه 
بتواننــد بــه شــکل مســتقیم در دوره دکتــری دانشــجو پذیــرش کننــد، و ایــن 
پذیــرش صرفــاً بــه شــکل مصاحبــه یــا بررســی ســوابق تحصیلــی نیســت؛ اما، 

بــرای ایــن درخواســت دانشــگاه ها هنــوز تصمیمــی اتخــاذ نشــده اســت.
دکتــر غالمــی، در پایــان، بــا اشــاره بــه تحصیــل حــدود ۱۰۰ هزار دانشــجوی 
ــن  ــت: ای ــور، گف ــی کش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــری در دانش دکت
ــا احتســاب دانشــگاه آزاد و همچنیــن کســانی اســت کــه  تعــداد دانشــجو ب

ــد. ــام نداده ان ــود را انج ــی خ ــور فارغ التحصیل ــوز ام هن
ضمنــاً دکتــر خدایــی، رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، نیــز صبــح 
ــکده  ــری در دانش ــون دکت ــزاری آزم ــد از برگ ــیه بازدی ــه، در حاش روز جمع
تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تهــران، بــا تأکیــد بــر اینکــه ظرفیــت 
دقیــق بــرای پذیــرش داوطلــب در آزمــون دکتــری نداریــم، گفــت: بــه طــور 
ــا احتســاب ظرفیــت دانشــگاه آزاد حــدود ۲۳ هــزار نفــر در آزمــون  کلــی ب

دکتــری ســال ۹۸ پذیرفتــه خواهنــد شــد.
ــری ۹۸ در  ــون دکت ــب آزم ــری داوطل ــزار نف ــه از کاهــش ۳۸ ه وی در ادام
مقایســه بــا ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: انتظــار داریــم کــه ایــن رونــد 

ــد.  ــه یاب ــز ادام ــده نی ــرای ســال های آین کاهشــی ب
ــرد:  ــان ک ــن خاطرنش ــور همچنی ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س رئی
ــاه ۹۸  ــن م ــر فرودی ــه آخ ــری هفت ــون دکت ــان آزم ــه داوطلب ــه اولی کارنام
منتشــر خواهــد شــد و داوطلبــان مي تواننــد اوایــل اردیبهشــت مــاه، نســبت 

ــد. ــدام کنن ــه انتخــاب رشــته خــود اق ب
دکتــر خدایــی خاطرنشــان کــرد: بعــد از اعــالم نتایــج اولیــه، داوطلبــان مجــاز 
ــدود  ــد ح ــن فرآین ــوند و ای ــی می ش ــگاه ها معرف ــه دانش ــه ب ــراي مصاحب ب

دو مــاه و نیــم طــول خواهــد کشــید.
ــون  ــی آزم ــج نهای ــت: نتای ــور گف ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س رئی

ــد. ــد ش ــالم خواه ــده اع ــاه آین ــهریور م ــه اول ش ــز هفت ــری ۹۸ نی دکت
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