
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و سوم شماره 50  دوشنبه 27 اسفند ماه 1397  16صفحه 2000 ریال  

کاال ی ایر انی « 1118» حمایت از

یادداشت  هفته

صفحه  4

صفحه  8

صفحه  12

صفحه  10

صفحه  2

خجسته زادروزامیرالمؤمنین حضرت 

امام علی )علیه السالم( ، فرارسیدن 

سال 1398 هجری شمسی و 

عیدسعیدنوروزبرهمگان تهنیت باد

نخستین شماره پیک سنجش در سال 

جدید دوشنبه 19 فروردین ماه 1398 

منتشر خواهد شد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

آزمون  برگزاري 

GRE (SUBJECT)
آزمــون  داوطلــبان  اطـــالع  به  بــدین وسيله 
GRE(SUBJECT) روز شنبه مورخ98/1/17 
به  است  الزم  كه  مي رساند   (Apr.06.2019)
منظور شركت در این آزمون، حداقل یك ساعت 
پرینت  همراه  آزمون،  فرایند  شروع  از  قبل 
از  كه  ثبت نام،  تأیيد  یا   Admission Ticket
ارسال  داوطلبان  ایميل  به   ETS شركت  سوي 
گردیده است،  و همچنين دو عدد كارت شناسایي 
معتبر عكس دار )پاسپورت، كارت ملي ...( به آدرس 

ذیل مراجعه فرمایند.
بين خيابان هاي   - زند  كریم خان  – خيابان  تهران 
استاد نجات اللهي و سپهبد قرني - پالك 204 -  
سازمان سنجش آموزش كشور- طبقه اول - سالن 

ثامن االئمه )ع(.
 98/1/17 مورخ  شنبه  روز  آزمون:  برگزاري  زمان 

ساعت 8:30  صبح.
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد
دكتر حسین توكلي، سخنگوی سازمان سنجش، اعالم كرد :

نفرمتقاضی شركت  تعداد1/118/793 
درآزمون سراسری سال 98 شدند  

تعطیالت نوروز؛ زماني براي مطالعه برنامه ریزي شده

بیایید! كنار  با»فیزیک« 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 پذیرش دانشجوباسوابق تحصیلي

 دانشگاه آزاد در آزمون سراسري 98 

حرف هایی درگوشی با والدین :

شما نقش اصلی را دارید
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پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
راه  در  یعنی  کنید؛  نوروز  را  روز  هر  می توانید،  اگر 
خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته 

باشید. 

و  ُپرآب  بهار  و  ُپرباران  ابر  با  را  خود  رحمت   ! خدایا 
گیاهان خوش منظر و شاداب بر ما نازل فرما، و باران 
درشت قطره بر ما فرو فرست که مردگان را زنده کند و 

آنچه از دست ما رفته است، به ما باز گرداَند. 

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
رحمت  می ایستد،  نماز  به  نمازگزار  که  هنگامی 
نازل  او  بر  زمین  دامنه  تا  آسمان  دامنه  از  خداوند 
و  می کنند  احاطه  را  اطرافش  مالئکه  و  مي شود 
را  نماز  ارزش  نمازگزار  این  اگر  می گوید:  فرشته ای 

می دانست، هیچ گاه از نماز منصرف نمی شد. 
سالم ! سالمي چو بوي خوش آشنايي ! 

بر  ! سالم  پيك سنجش  هفته نامه  گرامي  خوانندگان 
و  اينك در آخرين دوشنبه سال سپري شده   ! شما 
در آستانه استقبال از نوروزي نو و بهاري با طراوت، و 
از باالي پنجاهمين پله )كه همين پنجاهمين شمارة 
سالي  در  پله هاي طي شده  بر  روي شماست(  پيِش 
كه گذشت، عمرمان را به نظاره مي نشينيم؛ پله هايي 
كه هر يك به شوق خدمت به شما از آن باال رفتيم و 
حاال بر بام آن رسيده ايم. اينكه در اين پنجاه شماره 
چقدر  گذشت،  جاري  سال  در  كه  هفته اي  پنجاه  و 
باشيم، موضوعي  توانسته ايم در خدمت شما عزيزان 
ديگر است كه داوري اش با شماست؛ اما از اين نكته 
نبايد غفلت ورزيد كه تمام هّم و غم ما و همكارانمان 
در سالي كه گذشت، و در همه سال هايي كه از انتشار 
بتوانيم  كه  است  بوده  اين  مي گذرد،  خودتان  نشريه 
گذشته،  از  مفيدتر  و  پيش  از  بيش  شماره،  هر  در 
تمام  كه  شمايي  در خدمت  باشيم؛  شما  در خدمت 
آرمان ها و آرزو هايتان صرفاً پذيرفته شدن در دانشگاه 
نيست؛ در خدمت شمايي كه تنها به پذيرفته شدن 
در يك رشته دانشگاهي و كسب مدرك پس از چند 
سال نمي انديشيد؛ در خدمت شمايي كه هدفتان از 
درس خواندن، تنها گرفتن نمره خوب يا متوسط، و 
خوب  كه  نيست؛  درسي  واحد  تعدادي  گذراندن  يا 
مي دانيد اينها همه فقط وسيله است، و هدف اصلي، 
خدمت به اعتالي نام ايران عزيز و سرافزار و سربلند 

تمام دوران هاست.

حال در آستانه نوروزي نو و بهاري ديگر و سال جديد، 
با خداي خود و همين طور با شما پيمان مي بنديم كه 
در سال پيِش رو، كه از چند روز ديگر آغاز مي شود، 
شما  خدمت  در  بيشتر،  طراوت  و  شادابي  با  هم  باز 
عزيزان آينده ساز اين ديار اهورايي باشيم؛ سرزميني 
كه براي پاسداري از وجب به وجب آن، خون شهيدان 
بسياري، از روزگاران كهن تاكنون بر جاي جاي آن 
آراسته  بلندش،  نام  ريخته شده است؛ سرزميني كه 
با ياد و خاطره بزرگ مرداني است كه براي سربلندي 
آن، جان عزيز خويش را فدا كرده اند تا ايران سرافراز، 
براي هميشه تا فرجام تاريخ، سربلند و پايدار و برقرار 

باقي بماند.
و  از صميِم دل  انگيز،  بهار دل  اين  در طليعة  اينك 
از بِن دندان و اعماق جان بي قرارمان، پروردگار بلند 

مرتبه خويش را به زاري و تضّرع مي خوانيم كه:
يا مقلّب القلوب و االبصار

يا مدبّر الليل و الّنهار
يا محّول الَحول و االحوال

َحّول حالنا الي احسن الحال
و دست  آواز خوان  و  خوان  نغمه  شما،  به  و خطاب 

افشان و پايكوبان، َصال سر مي دهيم كه: 
آواز خــوش َهــزار تــقـديــم بـــاد   

سر سبزترين بهار تقديم تو باد
گويند كه لحظه اي است روييدن عشق  

آن لحظه ِهزار بار تقديم تو باد 
نوروزتان پيروز باد

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي 
در آزمون سراسري 1398 

پيرو اطالعيه منتشر شده مورخ 1397/12/19 در سايت سازمان سنجش در خصوص پذيرش دانشجو صرفاً براساس 
سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين مندرجات دفترچه 
راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مربوط، كه در تاريخ 1397/11/17 روي سايت اين سازمان قرار گرفته است، بدين 
وسيله ضمن اعالم فهرست كد رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، كه در سايت سازمان سنجش به نشاني: 
www.sanjesh.org آمده است، به اطالع مي رساند كه متقاضيان مي توانند تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 
با مراجعه به سايت دانشگاه آزاد به نشاني: www.azmoon.com نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته صرفاً براساس 

سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته اين دانشگاه اقدام نمايند. 
و جداول رشته   و ضوابط  به مطالعه دقيق شرايط  نسبت  انتخاب رشته،  از  قبل  داوطلبان،  است كه  الزم  ضمناً 
محل هاي اعالم شده در اين اطالعيه و همچنين دفترچه راهنماي مندرج در سايت سازمان سنجش، اقدام كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خبرداد:

افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی 
از سال آینده

از  بهداشت،  وزارت  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
افزایش ميزان شهریه و وام دانشجویان دانشگاه های 
مبلغ  گفت:  و  داد  خبر   ۱۳۹۸ سال  از  پزشکی  علوم 
این افزایش هنوز تعيين تکليف نشده است، اما یقينًا 
خواهيم  دانشجویان  وام های  و  شهریه  در  افزایشی 

داشت.
دكتر محمدرضا فراهانی، ضمن اعالم اين مطلب، گفت: يقيناً 
شهريه و همچنين ميزان وام های دانشجويی در سال 1398 
افزايش خواهد يافت، اما مقدار اين افزايش هنوز قطعی نشده 

است

۲۰ فروردین 98  :

آخرین مهلت شركت در جشنواره قرآنی 
دانشگاهیان علوم پزشکی

عترت  و  قرآن  جشنواره  چهارمين  و  بيست  ثبت نام 
ویژه  پزشکی  علوم  دانشگاه های  السالم(  )عليهم 
ماه  فروردین   ۲۰ تا  کارکنان  و  دانشجویان  استادان، 

سال ۹۸ ادامه دارد.
)عليهم  عترت  و  قرآن  و چهارمين جشنواره  بيست  ثبت نام 
استادان،  ويژه  كشور  پزشكی  علوم  دانشگاه های  السالم( 
دانشجويان و كاركنان، از آبان ماه سال 97 آغاز شده است و 

تا 2۰ فروردين ماه سال 98 ادامه دارد.
اين جشنواره با هدف زمينه سازی در راستای انس و الفت هر 
چه بيشتر مخاطبان با قرآن كريم و سيره معصومين )عليهم 
السالم( و شناسايی استادان، دانشجويان و كاركنان مستعد 

قرآنی و معرفی ايشان به جامعه دانشگاهی و قرآنی كشور، 
همه ساله در دو مرحله دانشگاهی و سراسری برگزار می شود.
برتر بخش  از جشنواره، استادان و دانشجويان  اين دوره  در 
السالم(  )عليهم  عترت  و  قرآن  ملّی  جشنواره  به  سراسری، 

معرفی خواهند شد.
السالم(  )عليهم  و عترت  قرآن  و چهارمين جشنواره  بيست 

شامل 7 بخش و ۴۴ رشته است.
بخش آوايی: )شامل 1۵ رشته: قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، 
ترجمه خوانی، حفظ سوره نباء تا پايان سوره فجر با ترجمه، 
حفظ 1 جز، حفظ 3 جز، حفظ ۵ جز، حفظ 1۰ جز، حفظ 
1۵ جز، حفظ 2۰ جز، حفظ كل، اذان، دعا و مناجات خوانی، 

آيين سخنوری، همخوانی و تواشيح(.
احاديث  با  آشنايی  رشته:   9 )شامل  قرآنی:  معارف  بخش 
اهل بيت، آشنايی با مفاهيم نهج البالغه، آشنايی با مفاهيم 
كريم،  قرآن  تفسير  و  ترجمه  با  آشنايی  سجاديه،  صحيفه 
آشنايی با سيره معصومين )ع(، حفظ موضوعی قرآن كريم، 

احكام، پرسمان معارفی، سبك زندگی قرآنی(.
بخش پژوهشی: )شامل ۴ رشته: مقاله نويسی، تأليف كتاب، 

بررسی و نقد كتاب، تلخيص كتاب(.
بخش فناوری: )شامل 2 رشته: توليد اپليكيشن و كانال های 

مجازی قرآنی(.
بخش ادبی: )شامل ۴ رشته: شعر كالسيك، داستان نويسی، 

نمايشنامه نويسی، فيلمنامه نويسی(.
 – )نستعليق  خوشنويسی  رشته:   9 )شامل  هنری:  بخش 
كوتاه،  فيلم  تذهيب،  عكاسی،  نقاشی،  نستعليق(،  شكسته 
معّرق و منبت، طراحی پوستر، نمايش )تئاتر صحنه(، پی نما 

)كميك استريپ((.
بخش تيمی: )شامل 1 رشته: مسابقات تيمی(.

معاونت های  دانشگاهی،  مرحله  در  جشنواره  مجری 
و  قرآن  مركز  نظارت  با  دانشگاه ها  فرهنگی  و  دانشجويی 
عترت )عليهم السالم( وزارت بهداشت است، و مرحله نهايی 
السالم(  )عليهم  و عترت  قرآن  و چهارمين جشنواره  بيست 
دانشگاه های علوم پزشكی كشور )ويژه استادان، دانشجويان 
و كاركنان( به ميزبانی دانشگاه علوم پزشكی همدان برگزار 

خواهد شد.
ماه  فروردين  در 27  دانشگاهی،  مرحله  قرآنی  معارف  بخش 
تا 12  حداكثر  دانشگاهی  مرحله  آوايی  بخش  و   1398
ارديبهشت ماه 1398 و همچنين مرحله مقدماتی مسابقات 
 1398 ماه  ارديبهشت   12 تا   1397 ماه  اسفند   1 تيمی، 

برگزار خواهد شد.
 1398 ماه  شهريور  اول  دهه  آوايی  بخش  سراسری  مرحله 
برگزار شده و آثار حجمی از سوي دانشگاه ها در بازه زمانی 

2۵ تا 27 شهريورماه 1398 دريافت می شود.

۲۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت 98:

زمان ثبت نام در چهارمین 
جشنواره نشریات دانشجویی 

اتحادیه  نشریات  جشنواره  دوره  چهارمين  ثبت نام 
 ۹۸ ماه  فروردین   ۲۰ از  دانشجویان،  اسالمی  جامعه 
شروع می شود و به مدت یک ماه تا ۲۰ اردیبهشت ماه 

۹۸ ادامه خواهد داشت.
دانشجويی  اركان مهم گفتمان  از  يكی  دانشجويی،  نشريات 

در عرصه های مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی 
انجام كنش های  و  اثرگذاری  و… است كه می تواند، ضمن 
مختلف در دوران دانشجويی، از دانشجويان نيروهايی دست 
زمينه های  در  آينده، چه  در  تحليل گر ساخته كه  و  قلم  به 
حرفه های  ساير  در  چه  و  و…  مطبوعات  همانند  تخصصی 

شغلی، ابزاری موثر و كارآمد برای افراد باشد.
با  كشور،  سراسر  دفاتر  نشريات  جشنواره  دوره  چهارمين 
توجه به تأكيدات مقام معظم رهبری، از جمله اشاره ايشان 
با هدف ترغيب و  به تخاطب واقعی و گفت وگوی مستقيم، 
تشويق دانشجويان و فعاالن نشريات برای انتشار منظم و با 
جامعه  اتحاديه  همت  به  مناسب،  محتوای  همراه  به  برنامه 

اسالمی دانشجويان برگزار می شود.
دانشجويان،  اسالمی  جامعه  اتحاديه  نشريات  جشنواره 
مصاحبه،  گزارش،  بخش های  در  ظرفيت ها  با  متناسب 
يادداشت، تيتر، صفحه آرايی، صفحه اول، سرمقاله، لوگو، طنز 

و بهترين نشريه برگزار می شود.
اتحاديه جامعه  با بيست و دومين كنگره سراسری  همزمان 
تنديس  بخش  هر  در  برگزيدگان  به  دانشجويان،  اسالمی 

جشنواره و لوح سپاس تقديم خواهد شد.
ثبت نام در اين جشنواره، از تاريخ 2۰ فروردين ماه 98 شروع 
می شود و به مدت يك ماه تا 2۰ ارديبهشت ماه 98 ادامه 
داوری  فرآيند  ثبت نام،  مهلت  پايان  از  بعد  داشت.  خواهد 
به  رسيده  نشريات  تعداد  با  متناسب  كه  شد  خواهد  شروع 
دبيرخانه جشنواره، بين يك تا دو ماه پيش بينی خواهد شد. 
دفاتر،  از  توجهی  قابل  تعداد  درخواست  درصورت  همچنين 
امكان تمديد محدود مهلت دريافت آثار با نظر دبير جشنواره 
جشنواره  اين  اختتاميه  مراسم  ضمناً  داشت.  خواهد  وجود 
اسالمی  جامعه  اتحاديه  سراسری  كنگره  با  همزمان  نيز 

دانشجويان برگزار خواهد شد.
در اين دوره از جشنواره، هيأت داوران متشكل از هفت نفر 
و  با مطبوعات  مرتبط  بود كه در رشته های مختلف  خواهد 
نشريات دانشجويی، از طرف دبير جشنواره انتخاب خواهند 

شد.
الزم به يادآوري است كه داوری در يك مرحله انجام خواهد 
شد و داوران، متناسب با فرم داوری تهيه شده در دبيرخانه 
اين  داوران  كرد.  خواهند  را شروع  داوری  فرآيند  جشنواره، 
دوره از جشنواره كه هفت داور خواهند بود، پس از مذاكره با 
بيش از 2۰ گزينه انتخاب شده اند و پس از پايان مهلت ارسال 

آثار، معرفی خواهند شد.
گفتني است كه تمامی نشرياتی كه از تاريخ اول مرداد ماه 
شده  منتشر  و  چاپ   1398 ماه  ارديبهشت   2۰ تا   1397

باشند، امكان شركت در اين جشنواره را خواهند داشت.
 الزم به يادآوري است »نشريه اي كه صاحب امتياز آن دفتر 
فعال يا ناظر جامعه اسالمی دانشجويان دانشگاه های سراسر 
كشور است« و »نشريه ای كه صاحب امتياز آن يكی از اعضای 
شورای مركزی يا هيأت عالی نظارت فعلی دفتر فعال يا ناظر 
جامعه اسالمی دانشجويان دانشگاه های سراسر كشور است«، 

امكان شركت در اين جشنواره را خواهند داشت.
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1- ثبت نام براي شركت در آزمون رشته هاي تحصيلي با 
آزمون سال 1398، براي ورود به دوره هاي روزانه، نوبت 
دوم )شبانه(، نيمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان 
پيام نور،  دانشگاه  عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، ظرفيت 
همچنين  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مازاد 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  آزمون  با  تحصيلي  رشته هاي 
  )1397 ماه  بهمن   24(  97/11/24 چهارشنبه  روز  از 
منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور 
 6( شده  تمدید  مهلت  گرفتن  نظر  در  با  و  شده  آغاز 
از داوطلباني  اسفندماه 1397( و مهلت مجدد ثبت نام 
كه به هر دليلي تا 6 اسفند ماه ثبت نام ننموده  بودند، 
 97/12/19 یكشنبه  روز  از  نيز  آنان  از  ثبت نام  مجدداً 
آغاز شد و در روز چهارشنبه 97/12/22 پایان پذیرفت. 
كدرشته  از  یك  هر  در  پذیرش  كه  است  ذكر  به  الزم 
آزمون  نمره  اساس   بر  آزمون،  با  تحصيلي  محل هاي 
سراسري  آزمون  همانند  تحصيلي،  سوابق  و  سراسري 

سال گذشته انجام خواهد گرفت.
2- دفترچه راهنماي ثبت نام براي شركت در آزمون، به 
همراه اطالعيه تكميلي آن، همزمان با آغاز ثبت نام، روي 
سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته است.

3- كليه  داوطلبان عالقه مند به ثبت نام براي شركت در 
رشته هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 ضرورت داشته 
است كه از روز چهارشنبه 1397/11/24 )24 بهمن ماه 
آموزش  سنجش  سازمان  سایت  به  مراجعه  با   )1397
كشور و مطالعه دقيق اطالعيه تكميلي و مفاد دفترچه 

برابر  بودن،  شرایط  واجد  صورت  در  ثبت نام،  راهنماي 
ثبت نام  به  نسبت  مربوط،  دستورالعمل هاي  و  ضوابط 

براي شركت در این آزمون اقدام كنند. 
آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  براي  داوطلبان  كليه   -4
واجد  كه  است  داشته  ضرورت   1398 سال  سراسري 
كليه شرایط عمومي و اختصاصي مطابق ضوابط مندرج 

در دفترچه راهنماي ثبت نام باشند. 
5- براي شركت در آزمون سراسري سال 1398، داشتن 

یكي از مدرك هاي تحصيلي: 
)1( دیپلم نظام آموزشي 6-3-3 نظري، فني و حرفه اي 
جدید  آموزشي  نظام  فعلي  )دانش آموزان  دانش  كار  و 

پایه دوازدهم(؛
)2( دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه؛

)3( گواهينامه دوره پيش دانشگاهي؛
)4( داشتن مدرك كارداني )فوق دیپلم(. 

ضمناً: 
 1398 شهریورماه   31 تا  باید  تحصيلي  مدارك  الف- 

دریافت شود. 
ب- كساني كه با مدرك كارداني )پزشكي و غيرپزشكي( 
در این آزمون شركت مي كنند، باید تعهدات قانوني خود 

را گذرانده باشند. 
ج- كساني كه دو مدرك دیپلم دارند، در صورت تمایل، 
گروه  با  كه  دیپلمي  با  تحصيلي  سوابق  اعمال  براي 
آزمایشي مورد نظرشان هماهنگي دارد، ثبت نام نمایند. 

6- انتخاب گروه آزمایشي: 
مدرك  نوع  گرفتن  نظر  در  بدون  داوطلب،  هر  الف( 

و  فني  )نظري،   3-3-6 آموزشي  نظام  تحصيلي 
مدرك  یا  قدیم  نظام  دیپلم  یا  دانش(  كار  و  حرفه اي 
پيش دانشگاهي، مي تواند در یكي از گروه هاي آزمایشي 
علوم ریاضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر یا 
زبان هاي خارجي ثبت نام و در آزمون آن شركت كند. 

ب( هر داوطلب، عالوه بر ثبت نام در یكي از گروه هاي 
آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي یا 
از  یكي  در  مي تواند  تمایل،  صورت  در  انساني(،  علوم 
هردو  یا  خارجي  زبان هاي  یا  هنر  آزمایشي  گروه هاي 
ثبت نام  نيز  خارجي  زبان هاي  و  هنر  آزمایشي  گروه 
نيز  مذكور  آزمایشي  گروه هاي  آزمون  در  و  نموده 

برحسب مورد شركت نماید. 
7- هزینه ثبت نام و نحوه پرداخت آن:

1-7- هزینه ثبت نام براي شركت در آزمون سراسري 
سال 1398 به صورت اینترنتي و با كارت هاي اعتباري 

عضو شبكه بانكي شتاب دریافت مي شود. 
مبلغ  آزمایشي  گروه  هر  در  ثبت نام  هزینه   -7-2
275000 ریال )دویست و هفتاد و پنج هزار ریال( است 
كه پس از پرداخت، شماره سریال اعتباري )شماره 12 
داوطلب  و  مي شود  داده  نمایش  داوطلب  براي  رقمي( 

ضرورت دارد كه آن شماره را یادداشت نماید. 
آزمایشي  گروه هاي  از  یك  هر  در  ثبت نام  براي   -7-3
آزمایشي  گروه هاي  عنوان  به  خارجي  زبان هاي  یا  هنر 
دوم یا سوم )عالوه بر گروه آزمایشي اصلي( نيز داوطلب 
به عنوان وجه ثبت نام گروه  ریال  باید مبلغ 275000 
به  دیگر  ریال   275000 همچنين  و  دوم  آزمایشي 
عنوان وجه ثبت نام گروه آزمایشي سوم بپردازد. بدیهي 
است كه پس از پرداخت هزینه ثبت نام براي هر گروه 

آزمایشي، شماره سریال جداگانه اي داده خواهد شد. 
رشته  انتخاب  زمان  در  دارند  عالقه   كه  كساني   -7-4
تحصيلي  رشته هاي  از  اوليه(،  نتيجه  اعالم  از  )پس 
غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  پيام نور  دانشگاه 
و غيردولتي هم رشته هایي را انتخاب نمایند، الزم است 
 138000 مبلغ  اعتباري،  كارت  خرید  سيستم  در  كه 
و  دیگر  واریز  ریال(  هزار  و هشت  و سي  )یكصد  ریال 

شماره سریال )ده رقمي( دریافت نمایند. 
اخبار  باشد  عالقه مند  داوطلب  كه  صورتي  در   -7-5
آزمون را به صورت پيامك دریافت نماید، كارت اعتباري 
به مبلغ 281000 ریال )دویست و هشتاد و یك هزار 
آزمایشي اصلي +  ریال( شامل هزینه ثبت نام در گروه 

هزینه استفاده از خدمات پيامك را انتخاب نماید.
6-7- در واقع از دو نوع كارت اعتباري، بدون دریافت 

دكتر حسین توكلي، مشاور عالي سازمان سنجش، اعالم كرد :

آزمون  در  شركت  براي  ثبت نام  نحوه  و  تاریخ  دربارة  مختصري  گزارش   

رشته هاي تحصیلي با آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1398 
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انتخاب  را  یكي  داوطلب،  پيامك  دریافت  با  و  پيامك 
مي كند. 

8- براي شركت در رشته هاي تحصيلي با آزمون سال 
و  ميليون  (يك   1118793 تعداد  جمعاً   ،1398
يكصد و هجده هزار و هفتصد و نود و سه) داوطلب 
ثبت نام نموده اند. آمار داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون 
سراسري سال 1398 به تفكيك گروه آزمایشي و جنس 

به شرح جدول شماره 1 است. 
رشته هاي  در  ثبت نام  كننده  داوطلبان  آمار   :1 شماره  جدول 
تحصيلي با آزمون سال 1398 به تفكيك گروه آزمايشي و جنس

9- آمار ثبت نام كنندگان در رشته هاي تحصيلي با آزمون 
ثبت نام كننده  داوطلبان  آمار  به  نسبت   ،  1398 سال 
نفر  تعداد 64575  آزمون سراسري سال 1397،  در 

بيشتر است. 
10- از تعداد 1118793 )یك  ميليون و یكصد و هجده 
هزار و هفتصد و نود و سه(داوطلب ثبت نام كننده، تعداد 
)نظري،   3-3-6 آموزشي  نظام  دیپلم  نفر   577231
نفر  تعداد 541562  و  دانش(  كار  و  حرفه اي  و  فني 
داراي دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه 
با  دیگر،  عبارت  به  هستند؛  پيش دانشگاهي  مدرك  یا 
در  شركت  براي  ثبت نام كنندگان  كل  آمار  به  توجه 
رشته هاي تحصلي با آزمون سال 1398، كه 1118793 
داوطلب است، و همچنين آمار داوطلبان نظام آموزشي 
6-3-3 )نظري، فني و حرفه اي و كار دانش(، كه تعداد 
دوره  داوطلبان  آمار  همچنين  و  است،  نفر   577231
چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه و فارغ التحصيالن 
است،  نفر   541562 جمعاً  كه  پيش دانشگاهي،  دوره 
ثبت نام كنندگان  درصد   51/59 گفت  مي توان  لذا 
حرفه اي  و  فني  )نظري،  آموزشي3-3-6   نظام  دیپلم 
دیپلم  دارندگان  آنان  درصد   48/41 و  دانش(  كار  و 
گواهينامه  دارندگان  و  قدیم  نظام  چهارساله  دوره 
آموزشي  نظام  داوطلبان  آمار  هستند.  پيش دانشگاهي 
6-3-3 )نظري، فني و حرفه اي و كار دانش( به شرح 
دیپلم  مدرك  داراي  داوطلبان  آمار  و   2 شماره  جدول 
دوره چهارساله نظام آموزش متوسطه یا گواهينامه دوره 

پيش دانشگاهي به شرح جدول شماره 3 است. 
جدول شماره 2: آمار داوطلبان ديپلم نظام آموزشي 6-3-3 (نظري، 
فني و حرفه اي و كار دانش) ثبت نام كننده براي شركت در رشته هاي 

تحصيلي با آزمون سال 1398 به تفكيك گروه آزمايشي و جنس

جدول شماره 3: آمار داوطلبان ديپلم دوره چهارساله نظام قديم 
آموزش متوسطه و همچنين دارندگان گواهينامه دوره پيش دانشگاهي 
ثبت نام كننده براي شركت در رشته هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 

به تفكيك گروه آزمايشي و جنس

11- ضمناً تعداد233928 داوطلب، عالوه بر انتخاب 
گروه آزمایشي اصلي خود، عالقه مندي خود را به شركت 
در گروه هاي آزمایشي هنر و زبان هاي خارجي )تعداد 
گروه  در  به  شركت  را  خود  عالقه مندي  نفر   78896
آزمایشي هنر و تعداد 155032 نفر عالقه مندي خود 
را به شركت در گروه آزمایشي زبان هاي خارجي(، اعالم 

نموده اند.
گروه هاي  از  هریك  به  عالقه مند  داوطلبان  آمار   -12
گروه  بر  عالوه  خارجي،  زبان هاي  یا  هنر  آزمایشي 
آزمایشي  گروه هاي  از  )یكي  انتخابي  اصلي  آزمایشي 
علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي یا علوم انساني( در 
رشته هاي تحصيلي آزمون سال 1398 به شرح جدول 

شماره 4 است. 
جدول شماره 4: آمار داوطلبان عالقه مند به هريك از گروه هاي 
آزمايشي هنر يا زبان هاي خارجي عالوه بر گروه آزمايشي اصلي 

انتخابي در آزمون سال 1398 

 1118793 واقعي  داوطلبان  به  آمار  توجه  با   -13  
نفر،   233928 يعني  عالقه مندان  تعداد  و  نفر 
تعداد   ،1398 سال  سراسري  آزمون  براي  برگزاري 
1352721 كارت ورود به جلسه آزمون صادر و آزمون 

نيز براي این تعداد داوطلب برگزار خواهد شد.. 
آزمون  در  شركت  آزمون(  )برگزاري  كارت  صدور  آمار 
سراسري سال 1398 )رشته هاي تحصيلي با آزمون( به 
تفكيك گروه آزمایشي و جنس به شرح جدول  شماره  

5 است. 
جدول شماره 5: آمار صدور كارت (برگزاري آزمون) شركت در رشته هاي 

تحصيلي، با آزمون سال 1398به تفكيك گروه آزمايشي و جنس 

13-كارت شركت در آزمون داوطلبان متقاضي ثبت نام 
و شركت در رشته هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 
تيرماه 98( روي سایت  از روز دوشنبه 98/4/10 )10 
لذا  و  مي گيرد  قرار  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
از روز دوشنبه 98/4/10    داوطلبان ضرورت دارد كه 

با   )98 تيرماه   12(  98/4/12 لغایت   )98 تيرماه   10(
كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  به  مراجعه 
و  آزمون  در  شركت  كارت  پرینت  دریافت  به  نسبت 
براي  است  بدیهي  نمایند.  اقدام  مربوط  راهنماي  برگ 
یا سه  ثبت نام و شركت در دو  داوطلباني كه متقاضي 
در  شركت  كارت  بر  عالوه  شده اند،  آزمایشي  گروه 
آزمون گروه آزمایشي اصلي، نسبت به صدور كارت هاي 

گروه هاي آزمایشي دیگر نيز اقدام خواهد شد. 
آزمون  شده،  پيش بيني  زماني  برنامه  براساس   -14
سراسري سال 1398 در روزهاي پنج شنبه 1398/4/13 
)13 تيرماه 98( و جمعه 98/4/14 )14 تيرماه 98( در 

حوزه هاي امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. 
 1398 سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  براي   -15
متفاوت  نوع سؤال  دو   ، آموزشي  نظام  نوع  براساس 
تهيه مي شود و در جلسه آزمون در اختيار داوطلبان 

ذي نفع قرار مي  گيرد.
براي داوطلبان نظام آموزشي 6-3-3- نظري،   -1-16
نظام  فعلي  )دانش آموزان  دانش  كار  و  حرفه اي  و  فني 

آموزشي جدید پایه دوازدهم( يك نوع سؤال.
واحدي  سالي-  آموزشي  نظام  داوطلبان  براي   -2-16
یا ترمي واحدي دارنده گواهينامه دوره پيش دانشگاهي 
آموزش  قدیم  نظام  چهارساله  دوره  دیپلم  دارندگان  و 

متوسطه، يك نوع سؤال دیگر.
و  اوراق  تصحيح  و  پاسخنامه ها  قرائت  از  پس   -16
محاسبه نمرات خام، تراز و كل و ... نتایج اوليه آزمون به 
صورت كارنامه تنظيم مي شود و كارنامه كليه داوطلبان 
مردادماه 1398  دوم  دهه  در  آزمون،  در جلسه  حاضر 

روي سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. 
17- داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه، مجاز به 
انتخاب رشته مي شوند، ضرورت دارد كه در مهلت اعالم 
شده و با در نظر گرفتن ظرفيت هاي پذیرش اعالم شده 
در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، رشته هاي تحصيلي 
دوم  دهه  در  اینترنتي  صورت  به  را  خود  عالقه  مورد 

مردادماه 98 انتخاب كنند. 
18- براساس برنامه زماني پيش بيني شده، نتيجه نهایي 
شهریورماه  دوم  نيمه  در   1398 سال  سراسري  آزمون 
1398 روي سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار 

خواهد گرفت.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در پذیرش دانشجو  صرفًا 
بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398  دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی مصوب 9۲/6/1۰ مجلس محترم شورای اسالمی و 

مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 8 و 1۲ دی ماه 1397

پیرو اطالعیه مورخ 97/10/13 و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 
97/11/17، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته 
برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر 
ماه سال 1398 موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین 
و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 8 و 12 دی ماه 1397 
می رساند که ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی، که پذیرش 
در آنها صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت می پذیرد، منحصرًا 
به صورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ 97/1۲/۲۰ آغاز شده است و در روز 

چهارشنبه مورخ 98/۰6/۰6 پایان می پذیرد.
دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول کدرشته محل های مربوط به پذیرش فوق از تاریخ 
97/11/17 روی پایگاه اطالع رسانی این سازمان قرار گرفته است؛ لذا کلیه داوطلبان 
و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای 
پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( در دانشگاه ها 
به  سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  به  فوق  روزهای  در  عالی،  آموزش  مؤسسات  و 
نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته 

)حداکثر 100 کد رشته( به روش اینترنتی، اقدام نمایند.
ضمنًا فهرست کد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 

طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطالع رسانی خواهد شد.
با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار  تذكر: 
اعالم  سازمان  این  به  را  اصالحاتی  یا  جدید  ظرفیت های  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
نموده اند، اطالعیه ای در این خصوص در تاریخ 1398/2/30 پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان منتشر خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان متقاضی، نسبت به مطالعه 
اطالعیه مذکور اقدام و، در صورت تمایل، در زمان مقرر کد رشته محل های انتخابی 

خود را ویرایش نمایند.

تکالیف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی
داوطلب  متقاضی  شرکت  در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل 

کتبی دیپلم( باید یکایك  اقدامات  زیر را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
1- مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان و مطالعه 
آن.

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -3
راهنمای ثبت نام.

4- ثبت نام و انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر )97/12/20 

لغایت 98/06/06(.
تذكرات الزم:

1- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 حداکثر تا تاریخ 1398/5/31، دارا بودن 
مدرك پیش دانشگاهی یا اخذ مدرك پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 1398/6/31 
و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرك کاردانی )با تاریخ اخذ حداکثر تا 98/6/31( 

برای کلیه داوطلبان الزامی است.
2- دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان، که فاقد مدرك 
را  مرحله  این  در  و شرکت  ثبت نام  حق  یا مدرك کاردانی هستند،  پیش دانشگاهی 
ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر 

ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل )معدل 
کتبی دیپلم(، صورت خواهد گرفت، لذا کلیه متقاضیان )دیپلمه های نظام آموزشی 
و  دبیرستان  چهارساله  قدیم  نظام  واحدی،  ترمی  یا  واحدی  سالی  3-3-6، نظام 
همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرك 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند( باید معدل کل یا معدل کتبی خود را به صورت 
باشند  داشته  توجه  نمایند. داوطلبان  درج  اینترنتی  ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح 
که در صورت مغایرت معدل کل یا معدل کتبی واقعی با معدل کل یا معدل کتبی 
اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت به عمل آمده 

و قبولی آنها لغو می گردد. 
از  مرحله  این  در  ثبت نام  از  پس  آموزشی جدید 6-3-3  نظام  داوطلبان  تبصره۱: 
پذیرش، الزم است که پس از دریافت مدرك دیپلم، حداکثر تا تاریخ 98/05/31، با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به درج معدل کتبی دیپلم خود 

در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.
 تبصره۲: داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش نظام آموزشی جدید 6-3-3 
مدرك  دارای  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  دیپلمه های  و 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل 
کل دیپلم متوسطه خود را عینًا در بند 16 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.

توجه: هرگونه  تغییری  از طریق  نشریه پیك سنجش  )هفته نامه خبری  و اطالع رسانی  
طریق  لزوم  از  صورت  در  و  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه های گروهی  اعالم  خواهد شد.
ضمنًا داوطلبان گرامی می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه 
گویای :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  اطالع رسانی 
در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری  4۲۱6۳ )کد ۰۲۱( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 می رساند که ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در آزمون مذکور، 
از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ آغاز می شود و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱6 پایان می پذیرد. عناوین رشته های امتحانی پذیرش با آزمون 
و رشته های تحصیلی پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )با معدل کل کاردانی( در آزمون فوق، به شرح جدول ذیل است و الزم به توضیح است که آزمون رشته هایی که 

پذیرش آنها »با آزمون« صورت می گیرد، در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/5/۱۱ برگزار خواهد شد.

طبق جدول فوق، در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 پذیرش دانشجو در ۱6 رشته امتحانی از طریق برگزاری آزمون و در 5۰ رشته تحصيلی صرفًا 
بر اساس سوابق تحصيلی )با معدل کل دوره کاردانی و بدون آزمون( صورت می پذیرد.  

پایگاه  با شروع ثبت نام، در  انتخاب رشته های تحصیلی، که حاوی اطالعات و شرایط و ضوابط پذیرش در دروه های مذکور است، هم زمان  و  ضمنًا دفترچه  راهنمای ثبت نام 
اطالع رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاریخ ثبت نام و برگزاری
 آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1398
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دوران عيد یا دومين گذرگاه طالیی كنكور، یكی از فرصت های بسيار مهم در كنكور است 
كه تأثير زیادی بر نتيجه داوطلبان آن خواهد داشت. تعطيالت عيد به طور معمول از 25 
اسفند شروع مي شود و تا 14 الي 15 فروردین ادامه دارد، و، در صورتی كه به صورت درستی 
از آن استفاده شود، شامل حداقل12  روز مطالعاتی خواهد بود. دانش آموزان در این 12 روز 
مطالعاتی می توانند روزانه 10 ساعت مطالعه كنند كه در مجموع حدود 120 ساعت می شود. 
ممكن است شما معتقد باشيد با مطالعاتی كه در طول سال تحصيلی داشته اید، بهتر است 
كه در این ایام استراحت كنيد؛ اما بدانيد كه بسياری از رقبای شما در این دوران مطالعه 
خواهند كرد و به طور قطع، اگر شما این كار را انجام ندهيد، از آنها فاصله خواهيد گرفت؛ 
این است كه در چنين زمان هایی، كه دیگران  برتر،  از دالیل موفقيت داوطلبان  پس یكی 
درس نمی خوانند، به خوبی از وقت و فرصت خود استفاده می كنند؛ البته حساسيت روزهای 
نوروز برای داوطلبان كنكور، به این معنی نيست كه آنها در تعطيالت نوروز فقط و فقط درس 
بخوانند و استراحت و تفریح را بر خود حرام كنند، بلكه به این مفهوم است كه آنها باید با یك 
برنامه ریزی درست و حساب شده، از این روزها بهترین استفاده را ببرند. در این دوره كوتاه، 
شما می  توانيد به جهش قابل مالحظه ای دست یابيد. برای آنكه شما عزیزان داوطلب بدانيد 
كه چگونه می توانيد در این ایام، در نهایت آرامش به درس هایتان رسيدگی كرده و استراحت 

و تفریح نيز داشته باشيد، این مقاله را مطالعه كنيد. 
مطالعه در دوران عيد، دو مزیت مهم دارد:

1- آمادگی مطالعاتی شما افت نمی كند
حتماً برای شما یا یكی از دوستانتان هم اتفاق افتاده است كه در سال های گذشته، به دليل 
مطالعه نكردن یا كم مطالعه كردن در دوران عيد یا تابستان، پس از شروع مجدد مطالعه 
احساس كرده اید كه كار دشواری در پيش دارید؛ البته در سال های گذشته، به دليل نبودن 
حساسيت ویژه، این موضوع اهميت چندانی نداشت، ولی در سال شركت در آزمون سراسري، 
ارزش لحظات، بسيار زیاد و تعيين كننده است. یكی از زمان هایی كه ممكن است شما در آن 
دچار افت یا پيشرفت درسی خوبی شوید همين ایام عيد است، و اگر بدون برنامه و با اهمال 
پيش روید، ممكن است كه تا آخر تعطيالت همين گونه باشيد و به راحتی زمان هاي مهم 

خودتان را از دست بدهيد.

2- فاصله خود را با رقبايتان حفظ خواهيد كرد 
درس  می شوند،  محسوب  نيز  شما  رقبای  كه  كنكور،  داوطلبان  از  برخی  عيد،  دوران  در 
می خوانند و برخی دیگر درس نمی خوانند؛ در این صورت، اگر شما خوب مطالعه كنيد، از 
كسانی كه درس نخوانده اند، سبقت گرفته و در ضمن، فاصله خود را نسبت به دانش آموزانی 
كه درس خوانده اند، نيز حفظ كرده اید؛ پس برای دستيابی به یك رتبه خوب، الزم است كه 

در روزهای عيد به خوبی درس بخوانيد و با برنامه ای حساب شده وارد عمل شوید.
      حاال كه اهميت مطالعه در روزهای تعطيل نوروز را به خوبی دریافتيد، الزم است تا با 
برنامه درسی خوب، خود را برای انجام این كار آماده كنيد. ضمناً به این موضوع توجه داشته 
باشيد كه به طور قطع، دسته ای از داوطلبان در روزهای عيد مطالعه خواهند كرد و اگر شما 
جزو این گروه نباشيد، از آنها عقب خواهيد ماند. برای یك مطالعه خوب و مثمر ثمر، حتماً 

به مسائل زیر توجه داشته باشيد:
الف- انگيزه و عمل را با هم به كار گيريد

تعطيالت عيد برای بسياری از مردم و از جمله تك تك شما داوطلبان عزیز، جذابيت خاصی 
دارد؛ زیرا، عالوه بر دید و بازدیدها، برنامه های سرگرم كننده تلویزیون یا مسافرت هایی كه 
همراه  زیبایی های خاصی  با  را  روزها  این  شود،  انجام  نزدیك  یا  دور  نقاط  به  است  ممكن 
می كند. ممكن است دوست داشته باشيد كه در ایام نوروز مطالعه كنيد، اما حال و حوصله 
انجام این كار را نداشته باشيد؛ به ویژه اگر انجام كار سختی مثل مطالعه، در روزهایی باشد 
كه بيشتر مردم در آن مشغول تفریح و شادی هستند. برای اینكه شروع به كار كنيد و قدم 

اول را بردارید، به این فكر كنيد كه داوطلبان زیادی مشغول به مطالعه هستند و اگر شما هم 
این كار را انجام دهيد، می توانيد نتيجه بسيار خوبی بگيرید و سال بعد در چنين روزهایی، 

فارغ از هر گونه عذاب وجدان و ناراحتی، به شادی و تفریح مشغول باشيد.
و  می شود  ساده تر  بعدی  های  قدم  برداشتن  كردید،  وقتی شروع  كنيد.       سریع شروع 
می بينيد كه انجام كار مورد نظر، آن قدرها هم كه فكر می كردید، سخت نيست؛ در ضمن، 
توجه داشته باشيد كه رسيدن به هدف های شخصی، بيشتر با فشار روانی همراه است؛ زیرا 
بودن  راحت  به  اگر  می شویم.  روبرو  مختلفی  موانع  با  هدف  به  رسيدن  برای  اوقات  بيشتر 
زندگی معتقد باشيد و خيال كنيد كه دیگران تالش نمی كنند و موفق می شوند، به این نتيجه 
می رسيد كه مشكلی در كار شما وجود دارد و در نتيجه در برخورد با هر مشكلی از آن صرف 
نظر می كنيد و جزئی ترین ناكامی ها برای شما غيرقابل تحمل می شود. پركارها می دانند كه 
زندگی پر از سختی است و می دانند كه در راه رسيدن به هدف، موانع و ناكامی های متعددی 
در انتظار آنهاست. به همين دليل، این افراد موانع را می پذیرند و با عزمی جزم به مقابله با 

آنها می روند.
ب- از شكست نترسيد

اند، گمان  نداشته  برای كنكور  االن مطالعه خيلی خوبی  تا  عزیز، كه  داوطلبان  از  بسياری 
ایام، دیگر برای مطالعه دیر است. اگر شما نيز جزو این گروه هستيد، به  می كنند كه این 
جای آنكه تسليم افكار منفی شوید، نحوه برخورد با این افكار را بياموزید تا تحت تأثير آنها 
تا بتوانيد طرز فكر و احساستان را  افكار را یادداشت كنيد  قرار نگيرید. الزم است كه این 
تغيير دهيد. با نوشتن افكار منفی، متوجه می شوید كه دليل طفره رفتن شما از انجام كار، 
این است كه درباره آن به طور غيرمنطقی فكر می كنيد؛ برای مثال، شما فكر می كنيد كه 
ایام نوروز برای مطالعه تمام دروس دیر بوده و این موضوع از توان شما خارج است. ما به 
انجام دهيد، در  شما پيشنهاد می كنيم كه به جای نگرانی، عنوان كاری را كه می خواهيد 
یك جدول بنویسيد و به جای باور داشتن به تفكر همه یا هيچ، به خود بقبوالنيد كه مجبور 
نيستيد همه كارها را در این ایام انجام دهيد. همين كه در این تعطيالت، هر روز بخشی از 
درس های خود را مطالعه كرده یا چند تمرین را حل كنيد، احساس بهتری خواهيد داشت و 

دیگر به خود بدهكار نيستيد.
پ- مهم ها را دريابيد

نگاهی به آنچه قباًل مطالعه كرده اید، بيندازید و ببينيد كه كدام یك از دروس را خوب مطالعه 
كرده و در كدام دروس ضعيف هستيد، و اصاًل طبق بودجه بندی دروس، كدام درس ها یا 
پاسخ  این سؤاالت  به  این درس ها چگونه است. وقتی  مباحث مهم ترند و وضعيت شما در 

دادید، می توانيد برنامه خوبی را برای خود تنظيم كنيد.
ت- برنامه ريزی كنيد

اگر درباره زمان شروع كار خود تصميم گرفته اید، بدانيد كه بلندترین گام را برای رسيدن 
جدی  تصميم  آنكه  وجود  با  دارد  امكان  برنامه ریزی،  از  پس  حتی  برداشته اید.  هدفتان  به 
گرفته اید، به برنامه خود پایبند نباشيد و در اجرای آن كوتاهی كنيد؛ در این صورت، الزم 
است فهرستی از عواملی را كه ممكن است شما را از شروع كار باز دارد تهيه كنيد و سپس 
به یافتن راه حل هایی برای برخورد با این مسائل بيندیشيد. این روش به شما كمك می كند تا 
نگرش جامع تری نسبت به كاری كه تصميم به انجامش گرفته اید، داشته باشيد و خواهيد دید 

كه بيشتر اوقات، یافتن یك راه حل مؤثر، راحت تر از آن است كه تصور می كردید.
ث- توانتان را در نظر بگيريد

یكی از بزرگترین مشكالتی كه داوطلبان را بسيار زود از مطالعه خسته می كند، این است 
كه برنامه درسی خود را باالتر از توان و یادگيری خود در نظر می گيرند. این موضوع باعث 
می شود تا وقتی اولين مراحل مطالعه طبق برنامه انجام نشود، شما داوطلب عزیز دچار یأس 
و نااميدی شده و دست از كار بكشيد؛ به عنوان نمونه، برخی از داوطلبان، كه بعضی از دروس 
را تا االن مطالعه نكرده اند، گمان می كنند كه می توانند آن را در ایام عيد به پایان برسانند، 
و وقتی در روزهای اول دچار مشكل می شوند و كند پيش می روند، زمين و زمان را مقصر 

تعطیالت نوروز؛ زماني براي مطالعه برنامه ریزي شده
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دانسته و دست از مطالعه می كشند. به خودتان كمك كنيد، با خودتان رو 
راست باشيد و با در نظر گرفتن كاستی ها و نقاط قوت خود، یك برنامه ایده آل و 

خوب چيده و به آن پایبند باشيد؛ در این صورت، اگر دچار یأس گردیدید، به خود نهيب 
بزنيد كه هنوز زمان زیادی را در دست دارید و با كمی تالش و كوشش بيشتر، می توانيد به برنامه تان 

عمل كرده و سپس مجدداً برنامه خود را مطالعه كرده و آن را معتدل تر كنيد.
ج- در بهترين مكان مطالعه كنيد

فضای خانه ها در دوران عيد معموالً، به دليل دید و بازدید، شلوغ و نامناسب برای مطالعه است. ممكن است كه 
حضور شما در منزل، مهمانان یا شما را ترغيب كند تا برای مدت كوتاهی هم كه شده است، در دید و بازدید ها 
توصيه  شود.  درگير  شما  فكر  و  وقت  متوالی،  ساعت های  برای  تا  است  كافی  موضوع  همين  كنيد.  شركت 
می كنيم كه در دوران عيد، مكان ساكتی را براي مطالعه انتخاب كنيد. اگر امكان انجام چنين كاری برای شما 
وجود ندارد، بكوشيد كه خود را عادت دهيد تا بر اساس ساعت مطالعاتی كه از پيش تعيين می كنيد، عمل 
نمایيد؛ به این ترتيب كه در اتاق خود بمانيد و توجهی به رفت و آمدها نداشته باشيد و در جواب مهمانی 
كه به اتاق شما می آید، با متانت اشاره كنيد كه در حال درس خواندن هستيد و زمان دیگری را به دیدن 
وي و صحبت با او اختصاص خواهيد داد. یادتان باشد كه گفتن یك »نه« كوچك، بهتر از عذاب وجدان 

چند ساعته بيان كردن یك »بله« دردسر ساز است!
چ- خوش بگذرانيد

خوش گذرانی فقط این نيست كه شما در تمام ایام عيد، مشغول دید و بازدید و مسافرت و ... باشيد. 
برای خودتان تعطيل كنيد و در آن سه  الي بيست روز،  پانزده  این  می توانيد سه روز كامل را در 
بپردازید. در  اعصاب  و تمدد  بهاری و مهمانی  تفریح در هوای دلچسب  و  استراحت  به  روز، فقط 
و بيشتر  باشيد  جدل نداشته  بحث و  و  فكری  بازی  نكنيد،  مطالعه  عنوان  هيچ  به  روز،  سه  این 
از هوای  استفاده  و  و تحرك سبك  و ورزش  و خندیدن  و گفتن  فيزیكی  فعاليت های  انجام  به 
فاميل و دوست و آشنایانی كه  به  بازدیدهای عيد،  بهاری بپردازید. ممكن است كه در دید و 
پشت كنكوری هستند، برخورد كنيد. مواظب باشيد كه برخورد با این افراد و صحبت های آنها، 

شما را تحت تأثير خود قرار ندهد.

حتمًا به نكات زير برای داشتن يك عيد كنكوری دقت كنيد:
باشيد  داشته  انتظار  نباید  و  است  هفته  سه  الي  دو  فقط  دوره،  این  كه  باشد  یادتان   -1

كه تمام كارها و مطالعات عقب افتاده خود را بتوانيد در این دوره انجام دهيد.
2- برنامه خود را پس از تنظيم، به یك فرد آگاه نشان دهيد و، در صورت لزوم، از نظرات 

مشورتی وی بهره بگيرید.
3- اگر در پایان یك هفته، متوجه شدید كه بخش قابل مالحظه ای از تصميمات خود را 

اجرا نكرده اید، برنامه تان را بازبينی كرده و قسمت های كم اهميت تر آن را حذف كنيد.
كامل حذف  به طور  را  باشد، هيچ درسی  تان ضعيف  پایه درسی  قدر هم  هر   -4
نكنيد. در این گونه دروس می توانيد مباحثی را بيابيد كه مطالعة آن مباحث برایتان 

ساده تر باشد.
5- اگر تا االن طبق  برنامه خود خوبی پيش رفته اید، سعی كنيد كه در این ایام، 

همه دروس را در برنامه خود داشته باشيد.
6- به پشت كنكوری ها توصيه می شود كه ایام نوروز را به جمع بندی دروس 
به  مربوط  اشكالت  رفع  به  می توان  دوره  این  در  دهند.  اختصاص  آخر  سال 
دروس سال آخر پرداخت و با جمع بندی دروس برای مرحله پایاني، كه مرور 

همه سر فصل هاست، آماده شد.
7- برنامه درسی، گامی مؤثر در داشتن یك نوروز تحصيلی است. به صورت 
ساعات  تمام  از  بتوانيد  تا  كنيد  تنظيم  را  خود  برنامه  روزانه،  و  هفتگی 
تهيه  نسخه  برنامه چند  هر  از  كنيد.  استفاده  نوروز  ایام  در  بيكاری تان 
كنيد و آن را در نقاطی كه بيشتر به آنها رفت و آمد دارید، بچسبانيد. 

انجام این كار باعث می شود تا حواستان بيشتر به برنامه درسی باشد.
8- زمان برای بازی و سرگرمی و مسافرت، بسيار است. دوستان شما 
در حال سفر هستند، ولی شما با دوره كردن درس های گذشته، كه 
اولين گام در آماده شدن برای بخش پایانی سال حضور در آزمون 

سراسري است، می توانيد آنها را كاماًل از گردونه رقابت خارج كنيد!
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شك نيست كه والدین، نقشی بسيار مهم و حياتی در موفقيت داوطلبان كنكوری 
دارند؛ تا جایی كه امسال در گفت و گویی كه پيك سنجش با رتبه های برتر 
آزمون سراسری سال 97 داشت، همة آنهایی كه در مصاحبه حضور داشتند، 
معتقد بودند كه نقش والدین، بيشتر از مدرسه و مشاور است. این نقش، به 
خصوص در ماه های پایانی و در تعطيالت نوروز، مهم تر و مؤثرتر است. در اینجا 
به نكاتی مهم كه می تواند یاور والدین و در نتيجه داوطلبان در این زمينه باشد، 

اشاره می گردد.  
* به توانمندی های فرزندتان توجه كنيد و از او به  همان اندازه انتظار داشته 
باشيد. دقت كنيد كه فرزندتان را در قياس با دیگران قرار ندهيد؛ چون این 

مقایسه می تواند برای وی آسيب ر سان باشد.
* در مواقع بحرانی، اضطرابی و روانی، با دانش آموز همدلی كنيد و از تنش ها و 
دعواهایی كه در درون خانواده است و باعث ایجاد استرس در فرزندان می شود، 

دوری كنيد. 
* با مدرسه فرزندتان ارتباط داشته باشيد تا از ضعف های وي آگاه شوید  و 

برای برطرف كردن آنها بكوشيد.
را  تستت  خواندی؟  نپرسيد:  او  از  دائم  و  نكنيد  وارد  استرس   فرزندتان  به   *
زدی؟ چند درصد زدی؟ و ... در این صورت، همراه با جامعه، كه كنكور را غول 
كرده است، این مسأله را بزرگ نشان می دهيد  و به فرزندتان  اضطراب وارد 
می كنيد؛ در حالی  كه خانواده باید برای آرامش، احساس امنيت و تأمين  خاطر 

دانش آموز، تالش كند.
* از جزئيات برنامه ریزی فرزند خود مطلع باشيد و امور زندگی خود را با آن 
هماهنگ كنيد. انجام این كار باعث می شود كه فرزندتان احساس كند اهميت 

و سنگينی كار او را درك می كنيد.
تأثير مثبت داشته  برای مدت كوتاهی می تواند  فرزندتان،  به  * تذكر درسی 
باشد، اما بعد از گذشت زمان نه چندان زیاد، او نسبت به این تذكرات بی تفاوت 
می شود و تا حدی پيش می رود كه بعد از مدتی نسبت به تذكرات درسی شما 

جبهه خواهد گرفت، و این امر، موجب ایجاد بحث و جدل ميان شما و فرزندتان 
خواهد شد. 

قدر  »این  یا  می كنی«  استراحت  داری  همش  كه  »تو  نظير  جمالتی  گفتن 
تلویزیون تماشا نكن« و »بسه دیگه از پشت كامپيوتر بلند شو« تأثير بسيار 
بدی روی ذهن فرزند  تان می گذارد. توجه داشته باشيد كه شاید وي برنامه اش 

را انجام داده و حاال وقت استراحتش است.
  پس بهتر است كه جلوی این اتفاق را بگيرید و مسؤوليت نظارت  بر كار درسی 
فرزندتان را به مشاور و كادر مدرسه بسپارید. اگر هر مشكلی وجود دارد، بهتر 
است كه آن را، بدون در جریان گذاشتن فرزندتان، به اطالع مشاور برسانيد و 
از او بخواهيد تا این موضوع را مطرح كند. تا جایی كه ممكن است، سعی كنيد 
كه درباره كنكور با فرزندتان بحث نكنيد. توجه داشته باشيد كه  پيش از هر 

چيزی، شما پدر و مادر هستيد و باید عشق خود را به فرزندتان هدیه دهيد.
* حتی اگر فرزندتان در ارتباط با درس صحبت كرد، سعی كنيد كه بحث را 
عوض كنيد. این مسأله كمك می كند تا او از شنيدن مطالبی كه گاه از سر 
قبول  »اگر در كنكور  نریزد. حتی گفتن جمله  به هم  محبت گفته می شود، 
نشدی ایراد ندارد و سال بعد دوباره درس بخوان« باعث افزایش استرس و به 

هم ریختن افكار وی می شود.
او  كه  دیدید  اگر  و حتی  كنيد  مدارا  بيشتر  فرزندتان  با  امتحانات  ایام  در   *
پرخاشگر شده، آن را به حساب بی ادبی وي نگذارید و بدانيد كه به دليل فشار 
امتحانات است؛ در واقع،  گاهی اوقات به خاطر فشارها و استرس های كنكور، 
خلق كنكوری ها تنگ و زودرنج و بی حوصله می شوند. در چنين اوقاتی شایسته 
است كه با محبت و آرامش، آنها را به شرایط معمولي قبلی نزدیك كنيد، و 
اگر با گذشت مدت زمان طوالنی، سازش و مالحظات شما نتيجه نداد و شرایط 
داوطلب رو به وخامت رفت، حتماً در این زمينه، با یك مشاور یا روان شناس 

مشورت كنيد. 
* از آینده ای كه در آن فرزندتان در رشتة ایده آلی كه مورد نظر شما یا خود 
اوست، پذیرفته نشده است، هيوال نسازید و بدین وسيله، حس ترس و نگرانی  
را در او تقویت نكنيد. نگذارید تصور كند كه دوست داشته شدن و مورد قبول 

واقع شدن وي، منوط به قبولی او در رشته یا دانشگاه خاصی است.
فرزندان كنكوری خود توجه كنند و در وعده های  به خوراك  باید  والدین   *
ليوان شير ولرم را  لبنيات و به ویژه یك  نان، سيب زمينی،  برنج،  آنها  غذایی 
مؤثری خواهد داشت.  نقش  آرامش،  برقراری  بگيرند؛ چرا كه در  نظر  نيز در 
سوسيس،  ادویه جات،  ترشی،  مصرف  از  داوطلبان،  كه  است  خوب  همچنين 
از پسته،  آنها  به جای  همبرگر، كافئين و نوشيدنی گازدار خودداری كرده و 

گردو، بادام، ميوه و سبزی استفاده كنند.

حرف هایی درگوشی با والدین :

شما نقش اصلی را دارید
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آزمایشي  گروه  سراسري  آزمون  در  فيزیك  درس 
علوم ریاضی و فني، پس از درس ریاضيات، دارای 
به دليل  آنهاست.  امتيازترین  پر  و  باالترین ضریب 
آزمون  در  موفقيت  براي  آن  اهميت  و  باال  امتياز 
تمرین  و  مطالعه  تعيين ساعات  در  باید  سراسري، 
این درس، برنامه ریزی دقيقی داشته باشيد و برای 
قبولی  قصد  اگر  تا  نمایيد  تالش  آن  كامل  مطالعه 
دارید،  را  دانشگاه خوب  و  مهندسی  در یك رشته 
خود را برای كسب درصد باالیی در این درس آماده 

كنيد. 
     با اینكه فيزیك، درس بسيار مهمی است، اما 
را جزء درس های مشكل  آن  داوطلبان  از  بسياری 
ظاهر  برخالف  باشيد  داشته  توجه  ولي  می دانند؛ 
با آن همراه شوید  سختی كه این درس دارد، اگر 
و در هنگام مطالعه به مفاهيم درس توجه كنيد و 
با آن كنار بيایيد! این درس برای شما جزو دروس 
شما  واقع،  شد؛ در  خواهد  یادماندنی  به  و  شيرین 
و  آسان  خود  برای  را  درس  این  مطالعه  می توانيد 

راحت نموده و از آن نمره خوبی را كسب كنيد.
       مطالعه دقيق و اصولی درس فيزیك، مستلزم 
این است كه این درس را در سه مرحله و با دقت 

بخوانيد:

1ـ مطالعه اولیه    
مانند همه درس ها، درس فيزیك را نيز باید یك یا 
بار، بسته به توان و آمادگی قبلی تان در این  چند 
درس، مطالعه كنيد. بسياری از داوطلبان، با تصور 
اینكه فيزیك درسی مشكل است، سعی می كنند تا 
با جمع آوری جزوات مختلف به مطالعه این درس 
بپردازند؛ اما باید بدانيد كه در آغاز اصاًل نيازی به 
خود  كار  اساس  باید  شما  و  نيست  كار  این  انجام 
و  درسی  كتاب  روی  فيزیك،  درس  مطالعه  در  را 
سپس،  و  بگذارید  آن  در  شده  مطرح  موضوعات 
كنيد.  مراجعه  دیگر  جزوات  به  لزوم،  صورت  در 
می توانيد استفاده از جزوات را برای مطالعه تكميلی 
است  ممكن  كه  ریزی  بسيار  اطالعات  آموختن  و 
دهيد.  اختصاص  شود،  مطرح  سراسري  آزمون  در 
انجام این كار، مخصوص داوطلبانی است كه مباحث 
كتاب را به خوبی یادگرفته اند و نيز وقت كافی برای 

پرداختن به این موضوعات را دارند. یكی از كارهای 
درس  مطالعه  در  داوطلبان  شما  همه  كه  مهمی 
فيزیك باید به آن توجه داشته باشيد، این است كه 
فيزیك  ترتيبی  مطالعه  جای  به  فيزیك،  درس  در 
موضوعی  صورت  به  را  مباحث   ... و  سه  دو،  یك، 
بحث  می خواهيد  كه  وقتی  مثاًل  كنيد؛  مطالعه 
مكانيك را بخوانيد ابتدا به سراغ فيزیك دو بروید و 
مبحث مكانيك را در آنجا بخوانيد و مسائل مربوط 
به آن را حل كنيد و سپس مبحث مكانيك را در 
این  انجام  با  كنيد.  مطالعه  دیگر  پایه هاي  فيزیك 
كار، هم در زمان صرفه جویی كرده و هم به علت 
اینكه مباحث پایه ای را خوانده اید، در بحث جدید 

نيز یادگيری بيشتری خواهيد داشت.
فيزیك  درس  طراحان  قبل،  سال  چند  از        
سعی می كنند تا براي این درس، سؤاالت مفهومی 
طرح نمایند. این موضوع باعث می شود تا داوطلبانی 
یاد  را  آنها  و  به خوبی خوانده  را  مباحث  واقعاً  كه 
ترتيب  این  به  دهند؛  پاسخ  سؤاالت  به  گرفته اند، 
برای تسلط  به عنوان مثال، قباًل یك دانش آموز  و 
باید  مكانيك  مبحث  در  شناسی  حركت  فصل  بر 
را حفظ می كرد،  نكته كنكوری  تا 40  حداقل 30 
اضافه چند  به  بر مطلب درسی  احاطه  اكنون  ولی 
این  در  خوب  تست زنی  به  می تواند  اساسی،  نكته 
درس كمك بسيار زیادی كند؛ ضمن آنكه شما باید 
ابتدا مطالب را به صورت مفهومی و كامل یاد گرفته 
و سپس از نكات تستی استفاده كنيد؛ بنابراین، از 
درك عميق و مفهومی فيزیك غافل نشوید و هرگز 
یك مفهوم فيزیك را، با ژرفایی كه دارد، در حد یك 

تعریف خشك پایين نياورید.
    حتماً برخی از شما داوطلبان عزیز می پرسيد كه 
منظور از مفهومی خواندن فيزیك چيست و چگونه 
كه  مي گویيم  پاسخ  در  داد.  انجام  را  كار  این  باید 
شما داوطلب گرامی برای مفهومی خواندن باید، به 
جای حفظ نكات و فرمول های غير الزم، روش های 
حل مسأله را یاد بگيرید و برای شروع مطالعه، متن 
كتاب درسی و حل مثال ها و تمرین های آخر فصل 
قرار دهيد.  كار خود  لوحه  در سر  را  كتاب درسی 
تعداد سؤاالت فيزیك نامحدود است، ولی تيپ های 
بنابراین،  است؛  محدود  بحث،  هر  برای  موجود 

مفاهيم مرتبط با هر تيپ و روش های حل مربوط به 
آن را كاماًل یاد بگيرید و برای هر تيپ، تمرین های 
زیادی را حل كنيد. در شروع مطالعه صبور باشيد. 
ضعيف  درس  این  در  كه  هستيد  داوطلبی  اگر 
باید،  كه  طور  آن  كه  می كنيد  احساس  یا  هستيد 
مطالعه  را  درس  این  اصولی  صورت  به  نمی توانيد 
كنيد، مطمئن باشيد كه با كمی پشتكار و جدیت 
می توانيد نتيجه قابل قبولی را در این درس كسب 
این درس، حل  راه های موفقيت در  از  كنيد. یكی 
بدانيد  باید  برای هر مبحث است.  تمرین های زیاد 
تمرین  حجم  به  بستگی  شما،  موفقيت  ميزان  كه 

شما در این درس دارد.
     نكته بسيار مهم دیگری كه در مطالعه فيزیك، 
باید به آن توجه داشته باشيد، این است كه  حتماً 
درس،  این  سؤاالت  از  برخی  به  پاسخگویی  برای 
الزم است تا بعضی از محاسبات ریاضی را به خوبی 
در  كه  ضعفی  دليل  به  است،  ممكن  زیرا  بدانيد؛ 
محاسبات ریاضی دارید، نتوانيد از عهده حل مسأله 
باقی است،  تا فرصت  برآیيد؛ پس توصيه می كنيم 
در قسمت هایی از ریاضيات )مثل برآیند و تفاضل 
بردارها، تجزیه بردار به دو مؤلفه، رابطه فيثاغورث، 
حل مثلث، روابط مثلثاتی و ...( كه در حل مسائل 
تمرین  و  مطالعه  دارند،  بيشتری  كاربرد  فيزیك 

داشته باشيد. 
مكانيك  مبحث  به  فيزیك،  درس  مطالعه  در      
توجه خاصي داشته باشيد؛ زیرا مبحث مكانيك، 20 
داده  اختصاص  خود  به  را  پرسش ها  درصد   25 تا 
است و تسلط بر این بخش، می تواند به تنهایی باعث 
شما  برای  درس  این  در  قبولی  قابل  درصد  كسب 
از شروع مطالعه مبحث  قبل  بهتر است كه  گردد. 
را  اندازه گيری  و  فيزیك  موضوع  مكانيك،  و  فشار 
كاماًل یاد بگيرید؛ مثاًل به طور تقریبي، هر دو سال 
یك بار، یك تست از چگالی می آید و منظور از طرح 

این تست در كنكور، تبدیل واحدها در آن است.
مطالعه  را  مباحث  از  یك  هر  اینكه  از  پس        
تا  و  بروید  آن مبحث  تمرین های  به سراغ  كردید، 
می توانيد، تمرین های بيشتری از آن مبحث را حل 
برای هر مبحث می گذارید،  كنيد. مقدار وقتی كه 
بسته به وقت، توان و ميزان یادگيری شما و اهميت 

با »فیزیک« كنار بیایید!
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آن مبحث است. پس از حل تمرین ها، تمرین های 
سخت را عالمت زده و در مرورهای بعدی، دوباره 
آنها را حل و بررسی كنيد. در مطالعه اوليه می توانيد 
از تست های كنكور نيز برای تمرین استفاده كنيد. 

۲ـ مرور
درسی  هر  در  اطالعات  تثبيت  كليد  كردن،  مرور 
در كنكور است. اگر به عنوان یك داوطلب كنكور، 
نكنيد،  مرور  را  درس  آن  اما  بخوانيد،  را  درسی 
مطمئن باشيد كه نمی توانيد نتيجه مطلوب و قابل 
درسی  كنيد.  كسب  نظر  مورد  درس  در  را  قبولی 
دارد،  كه  متفاوتی  مباحث  دليل  به  فيزیك،  مانند 
آن  مطالب  تا  است  مختلف  مرورهای  نيازمند 
یادآوری شده و فراموش نشوند. برای مرور بهتر و 
خواندن،  بار  هر  از  پس  كه  كنيد  سعی  اصولی تر، 
كنيد  یادداشت برداری  مهم  فرمول های  و  نكات  از 
كنيد.  استفاده  یادداشت ها  این  از  مرور  برای  و 
این  دهيد،  انجام  می توانيد  كه  مفيدی  بسيار  كار 
مبحثی  صورت  به  را  خود  یادداشت های  كه  است 
جمع آوری كنيد تا هنگام مطالعه، تمام مطالب مهم 

مربوط به یك مبحث را كنار هم داشته باشيد. 
     در این درس نيز، مانند بسياری دیگر از دروس، 
خود  برنامه ریزی  در  را  مرور  مرحله  چند  باید 
بگنجانيد. بهتر است كه مرور اصلی و نهایی را برای 
كل  زمان،  آن  تا  بگيرید.  نظر  در  عيد  از  بعد  ایام 
مطالب یا بخش مهمی از آن را فراگرفته و احتياج 
دارید تا مطالب را به طور كامل در ذهن خود تثبيت 
و  نهایی  مرور  به  نياز  كار،  این  انجام  برای  و  كنيد 

جامع دارید؛ اما در طی مدت مطالعه، قبل از مرور 
جامع نيز شما نياز به مرورهای مختلف دارید. انجام 
این كار برای آن است تا شما بتوانيد مباحثی را كه 
به خوبی  این درس مطالعه می كنيد،  هر هفته در 
یاد گرفته و به حافظه خود بسپارید. اینكه ساعات 
مطالعه و مدت آن در برنامه چقدر باشد، به شما و 
ميزان یادگيری تان بستگی دارد. می توانيد بعد از هر 
دفعه مطالعه این درس یا پس از مطالعه كل مبحث، 
را  مرور  كه  است  این  مهم  بپردازید.  آن  مرور  به 
در برنامه مطالعاتی خود گنجانده باشيد.كار دیگری 
این  دهيد  انجام  می توانيد  درس  این  مرور  در  كه 
است كه تست هایی را كه به عنوان تمرین حل كرده 
بودید و از نظر شما سخت بوده است و نمونه های 
مشابه آن را نيز در مرورهایتان قرار دهيد تا بتوانيد 

تسلط بيشتری بر درس پيدا كنيد.

3ـ تست زنی
برای  عزیز  داوطلب  شما  كه  كارهایی  از  یكی 
این  دهيد،  انجام  باید  فيزیك  درس  در  موفقيت 
است كه با تست های تمرینی و سپس سرعتی در 
و  قوت  نقاط  و  زده  محك  را  خودتان  درس،  این 
ضعفتان را دریابيد. اگر نگاهی گذرا به پرسش های 
گذشته  سال های  سراسري  آزمون  در  فيزیك 
پرسش های  اكثر  كه  دید  خواهيد  باشيد،  داشته 
این درس، تكراری هستند؛ یعنی در حدود 70 تا 
80 درصد این پرسش ها، مشابه پرسش های كنكور 
به عنوان تمرین  سال های قبل هستند؛ پس حتماً 
قبل  سال های  كنكور  تست های  بررسی  تست زنی، 

در  بگنجانيد.  برنامه خود  در  نيز  این درس،  در  را 
تا می توانيد،  بهتر،  یادگيری  برای  مبحث مكانيك، 
تست های متنوع و مسائل مختلف را، كه در سطح 

كتاب درسی است، حل كنيد.
     برای هر مبحث، با توجه به اهميت آن و وقتی 
اگر  انتخاب كنيد.  تا 50 تست  كه دارید، بين 40 
مبحثی را به طور كامل نخواندید، به حل تست های 
تمرینی مربوط به آن نپردازید. در انتخاب تست های 
سراسري  آزمون های  تست های  با  اولویت  تمرینی، 
سال های گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و 
هم تمام مطالب درسی را پوشش می دهند. در ابتدا، 
كه به حل تست می پردازید، زمان را در نظر نگيرید 
و فقط خودتان را در ميزان یادگيری  در تست زنی 
سؤاالت آن مبحث محك بزنيد و تست زنی سرعتی 
را به خرداد ماه محول كنيد. تست هایی را كه حل 
عالمت گذاری  حتماً  كرده اید،  حل  غلط  یا  نكرده 
آن  باید  و  دارید  این تست ها ضعف  در  زیرا  كنيد؛ 
ضعف ها را برطرف كنيد. در زمان مرور یك مبحث 
از درس فيزیك، به سراغ تست هایی كه قباًل به آنها 
پاسخ غلط داده یا اصاًل نتوانسته اید حل كنيد، بروید. 
مشكل  تست ها  این  از  برخی  حل  در  هم  باز  اگر 
داشتيد، این موضوع به آن معنی است كه شما باید 
مبحث مورد نظر را چندین بار دیگر بخوانيد تا به 
طور كامل به آن مبحث و تست هایش مسلط شوید. 
در نهایت، پس از مرور نهایی این درس، به تست زنی 

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

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

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

اطالعیۀ بسیار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی

ــه  ــوط ب ــج مرب ــوص نتای ــؤال در خص ــه س ــر گون ــری ه ــرای پی گی ــی ب ــان گرام داوطلب
ــد: ــدام نماین ــل اق ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــالمی می توانن ــگاه آزاد اس ــته های دانش رش

1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه بخــش »پاســخگویی به ســؤاالت« 
 منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی :

www. azmoon.org 
2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 

اســالمی بــا شــماره: 4743 - 021.
 3- مراجعــه حضــوری بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 
ــازمان  ــمال(، س ــتاری )ش ــهید س ــان ش ــای اتوب ــران، انته ــانی: ته ــه نش ــالمی ب اس

مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشی از منابع آزمون سراسری 1398  
گروه آزمایشی هنر )نظام 3-3-3-3(

بـه اطالع داوطلبـان گروه آزمایشـی هنر در آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۸ 
می رسـاند کـه بخشـی از سـؤال های تخصصـی گـروه آزمایشـی هنـر از 
کتاب های: مبانـی هنرهای تجسـمی )کـد: 210639(، طراحی1 )کـد: 210638(، 
طراحـی2 )کـد: 211644(، آشــنایی بـا بنــاهای تــاریخی )کـد: 210628(، خط در 
گرافیـك )کـد: 212621(، ترسـیم فنی و نقشه کشـی )کد: 210626(، کارگاه نقاشـی 
)کـد: 211648(، عکاسـی1 )کـد: 210644(، عکاسـی2 )کـد: 211618( طراحـی 
 ،)359/77 )کـد:  سـنتی1  نقـوش  طراحـی  کارگاه   ،)494/8 )کـد:  لبـاس  و   انـدام 
  حجم سـازی1 )کـد: 212638(، آشـنایی بـا صنایـع دسـتی ایـران1 )کـد: 359/30(، 
سـازهای  شـناخت   ،)210659 )کـد:  ایرانـی  موسـیقی  سـاختار  و  نظـری  مبانـی 

شـناخت   ،)210660 )کـد:  ارشـه ای(  زهـی  )سـازهای  سـمفونیک1  ارکسـتر 
 )211664 )کـد:  ضربـی(  و  بـادی  )سـازهای  سـمفونیک2  ارکسـتر  سـازهای 
 ،)210627 )کـد:  مصالـح  و  مـواد  شـناخت   )210658 )کـد:  ایرانـی  سازشناسـی 
ماکت شناسـی و  حجم شناسـی   ،)212664 )کـد:  نقشه کشـی  در  رایانـه   کاربـرد 
 )کـد: 212627(، پایـه و اصـول صفحه آرایـی )کـد: 212620(، مبانـی تصویرسـازی
)کـد: 212619(، اصـول و مبانـی طراحـی صحنـه )کـد: 211624(، اصـول و مبانـی 

ماسـک و گریـم )کـد: 212625(، طراحـی خواهـد شـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 ۱۳۹۸ سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
می رساند که بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: 
)کد:   1 تاریخ  در  هنر  سیر   ،)594/1 )کد:  هنر2  کارگاه   ،)594 )کد:  هنر1  کارگاه 
594/3(، سیر هنر در تاریخ 2 )کد: 594/8(، انسان، فضا، طراحی )کد: 594/7(، 
تجسمی  هنرهای  مبانی   ،)594/6 )کد:  ایران  فرهنگی  و  هنری  میراث  با   آشنایی 
با  آشـنایی  )کد: 358/21(، طراحی1 )کد: 359/92(، طراحی2 )کد: 489/9(، 

 بنـاهای تـاریخی )کد: 492/6(، خط در گرافیك )کد: 491/6(، ترسیم فنی و نقشه کشی 
)کد: 359/78(، کارگاه نقاشی )کد: 496/3(، عکاسی1 )کد: 358/15 و 497/6(، 
طراحی اندام و لباس )کد: 494/8(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 359/77(، 
و   )359/30 )کد:  ایران1  دستی  صنایع  با  آشنایی   ،)450/3 )کد:   حجم سازی1 

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی )کد: 331(، طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشی از منابع آزمون سراسری 1398 گروه آزمایشی هنر)نظام قدیم(
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