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ثبت نام و انتخاب رشته در كلیه رشته های امتحانی با آزمون و 
صرفًا سوابق تحصیلی یكشنبه 22 لغایت شنبه 98/2/28

برگزاری آزمون برای رشته های 
امتحانی با آزمون جمعه 98/5/11

حلول ماه مبارک رمضان، موسم راز 

و نیازهای عاشقانه با پروردگار کریم 

 و فصل دل سپردگی به آن معشوق 

بی همتا ، برمتام مهامنان ضیافت 

الهی خجسته و مهّنا باد   

با نزديك شدن زمان برگزاري آزمون سراسري، مشاهده 
ايجاد كانال هاي جعلي  با  افراد سودجو،  شده است كه 
آموزش  سنجش  سازمان  عمومي  روابط  نام  با  )حتي 
درج  طريق  از  رسان ها،  پيام   ساير  و  تلگرام  در  كشور( 
 ... و  نظرسنجي  انجام  سنجش،  سازمان  اطالعيه هاي 
اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن براي 
تحصيل مال نامشروع، با ادعاي فروش ظرفيت كنكور، 
اعطاي مدرك تحصيلي معتبر و فروش سؤاالت كنكور، 
تأثير  و  به حساسيت موضوع  توجه  با  اقدام مي نمايند. 
ادعاهاي جعلي و فريبكارانه آنان بر داوطلبان، خانواده ها 

آموزش  سنجش  سازمان  كه  مي شود  تأكيد  جامعه،  و 
تلگرام  محيط  در  اطالع رساني  كانال  هيچ گونه  كشور، 
شبكه هاي  ارتباطي  كانال هاي  طريق  از  فقط  و  ندارد 
اجتماعي داخلي نظير: سروش، گپ و آي گپ، بله و ايتا، 
براي اطالع رساني به داوطبان آزمون هاي سازمان فعال 
است، و الزم است كه عزيزان داوطلب، اطالعات مورد 
نياز خود را صرفاً از طريق كانال هاي ياد شده به شرح 
ذيل و همچنين  سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
محتواي  به  و  نموده  دريافت  پيك سنجش  هفته نامه  و 

كانال هاي جعلي به هيچ وجه اعتماد ننمايند.

سازمان سنجش آموزش كشور، در اين زمينه، پي گيري و 
برخورد الزم را از طريق مراجع قضايي و قانوني كشور به 

عمل خواهد آورد.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet   :پيام رسان سروش
https://profile.igap.net/prnoetir  :پيام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir           : پيام رسان گپ
@prnoetir                               : پيام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir      : پيام رسان ايتا 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  كشور

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398
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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 امام محمد باقر )ع( فرمودند:
زكات،  نماز،  است:  استوار  چيز  پنج  بر  اسالم 

حج، روزه و واليت.

از روزة خود جز گرسنگي و  بسا روزه دار كه 
تشنگي بهره اي نبرد، و بسا برپا ايستاده ]براي 
نماز[ كه از ايستادن جز بيداري و رنج، بري 
]ميوه اي[ نخورد؛ خوشا خواِب زيركان و خوشا 

روزه گشادن آنان. 

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
روزه، سپر آتش )جهّنم( است. 

 در يكي دو دهة اخير، گسترش فضاي مجازي  در 
بستر »وب« يا پيام رسان هاي گوناگون، به آسان شدن 
امور روزمره مردم ياري بسياري كرده كه حاصل آن، 
عدم مراجعه مستقيم مردم به سازمان ها و نهادهاي 
بوده و بدين ترتيب، موجبات آ سايش  خدمت رسان 
عامه مردم، به ويژه داوطلبان آزمون هاي سراسري را 

فراهم كرده است. 
در اين ميان، و در كنار اين سودمندي بي شمار، كه 
اخير  سال هاي  در  مجازي  فضاي  گسترش  حاصل 
فضاي  اين  از  كننده  استفاده  سوء  عده اي  است، 
نامشروع  سودجويي  دنبال  به  بيشتر  كه  گسترده، 
و  مرز  اين  جوانان   پاك  ضمير  از  استفاده  سو ء  و 
بوم هستند، در ماه هاي اخير، كه به زمان برگزاري 
و  كارشناسي ارشد  )آزمون هاي  آزمون هاي سراسري 
ايجاد  با  مي شويم،  نزديك   )1398 سال  سراسري 
كانال هاي جعلي )حتي با نام روابط عمومي سازمان 
ساير  و  تلگرام  فضاي  در  كشور(  آموزش  سنجش 
درج  طريق  از  غيررسمي،  و  رسمي  پيام رسان هاي 
انجام  كشور،  آ موزش  سازمان سنجش  اطالعيه هاي 
پيشگفته،  موارد  همانند  امور  ديگر  و  نظرسنجي 
اقدام  داوطلبان  و  مخاطبان  اعتماد  جلب  به  نسبت 
آوردن  دست  به  منظور  به  آن،  از  پس  و  كرده 
امور  هرگونه  انجام  به  مجاز  را  خود  نامشروع،  مال 
كنكور،  ظرفيت  فروش  ادعاي  جمله:  از  غيراخالقي 
سؤاالت  فروش  و  معتبر  تحصيلي  مدرك  اعطاي 

كنكور و ... مي كنند. 
اين گونه  تأثير  و  بودن موضوع  به حساس  عنايت  با 
قبيل  اين  فريبكارانه  و  غيرواقعي  جعلي،  ادعاهاي 
سودجويـــان بر داوطلبـان آزمون هـــاي سراسري، 
سال  )كنكور(  سراسري  آزمون  داوطلبان  ويژه  به 
اجتماع،  افراد  ساير  و  آنان  دلسوز  والدين  و   1398
با صراحت تمام تأكيد مي شود كه سازمان سنجش 
آموزش كشور، هيچ گونه كانال اطالع رساني در بستر 
كانال هاي  طريق  از  فقط  و  ندارد  تلگرام  پيام رسان 
نظير: سروش،  اجتماعي داخلي  ارتباطي شبكه هاي 
گپ و آي گپ، بله و ايتا، كه نشاني آن در اطالعيه 
مربوط به همين موضوع در شماره پيِش رو )هشدار 
آمده   ) 1398 سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  به 
آزمون هاي  داوطبان  به  اطالع رساني  به  اقدام  است، 
مختلف، كه از سوي سازمان برگزار مي شود، مي كند.

بنابراين، با عنايت به حساسيت موضوع، و از آ نجا كه 
داوطلبان  حقوق  نگهبان  را  خود  سنجش،  سازمان 
خويش  سوي  از  شده  برگزار  آزمون هاي  ميليوني 
 مي داند، از داوطلبان گرامي صريحاً تقاضامند است كه 
اطالعات مورد نياز خود را فقط از طريق شبكه هاي 
است(  آمده  مربوط  اطالعيه  اصل  در  )كه  شده  ياد 
هفته نامه  و  سنجش  سازمان  سايت  همچنين  و 
پيك سنجش دريافت كرده و به هيچ وجه به محتواي 
شبكه هاي جعلي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند، 
اعتماد ننمايند.                                      پاینده باشید

فضاي مجازي و سوء استفاده از داوطلبان آزمون ها

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس هاي »فقه« و »اصول عقاید« 
رشته علوم و معارف اسالمي   نظام قدیم 

آزمون  سراسري  سال 1398
1-  درس فقـــه: كتـــاب آشـــنايي بـــا فقـــه، 
نوشـــتة مليحـــه حاجيـــان، انتشـــارات مدرســـه.
ــان  ــاب جهـ ــد: كتـ ــول عقايـ 2-  درس اصـ
ـــد:  ـــدر( ك ـــا و ق ـــي و قض ـــدل اله ـــي 3 )ع بين
2009، شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، 

ـــوان »فلســـفه اســـالمي«  فصـــل دوم )بجـــز عن
فصـــل چهـــارم،  از  و  و 24(  صفحـــه 23 
عنـــوان »نظـــام كل تـــا مصائـــب، مـــادر 
خوشـــبختي ها« )از صفحـــه 65 تـــا 72(.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور



3 16  ارديبهشت ماه 1398  سال بيست و چهارم ، شماره  5

 شرایط و آخرین مهلت ثبت نام در 
پذیرش رشته هاي بدون آزمون مهر 98

مشـاور عالـی سـازمان 
تـازه ترین  سنجـــش، 
آمـار ثبت نام در شـیوه 
صرفًا  دانشـجو  پذیرش 
تحصیلـی  سـوابق  بـا 
مهرمـاه سـال 1398 را 

كرد. اعـالم 
دكتـر حسـين توكلـی افـزود: ثبت نـام و انتخاب رشـته 
بـرای شـركت در پذيـرش دانشـجو صرفـاً بـر اسـاس 
سـوابق تحصيلی آزمون سراسـری مهرماه سـال 1398 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی موضـوع قانـون 
سـنجش و پذيرش دانشـجو در دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی مصـوب 10 شـهريور سـال 92 مجلـس 
شـورای اسـالمی و مصوبـات پانزدهمين و شـانزدهمين 
جلسـه شـورای سـنجش و پذيـرش دانشـجو 8 و 12 

دی مـاه 1397 در حـال انجـام اسـت.
ــن  ــام از بهم ــای ثبت ن ــه راهنم ــزود: دفترچ وی اف
ــان  ــی داوطلب ــت و تمام ــده اس ــر ش ــاه 97 منتش م
متقاضــی ثبت نــام و انتخــاب رشــته بــرای شــركت در 
پذيــرش دانشــجو صرفــاً بــر اســاس ســوابق تحصيلــی 
ــون ســنجش  در مهــر مــاه ســال 1398 موضــوع قان
و پذيــرش دانشــجو، بايــد بــر اســاس ايــن دفترچــه 

اقــدام كننــد.
كـرد:  خاطرنشـان  سـنجش،  سـازمان  عالـی  مشـاور 
آغـاز  اسـفند 97  از 20  ايـن كدرشـته ها  در  ثبت نـام 

شـده اسـت و تـا 6 شـهريور 98 ادامـه دارد.
يكشـنبه  روز  تـا  كـرد:  اضافـه  توكلـی   دكتـر 
15 ارديبهشـت مـاه 98 تعـداد 8 هـزار و 169 نفـر در 

ايـن روش ثبت نـام كرده انـد.
وی افـزود: ثبت نـام و انتخـاب رشـته بـرای گزينش در 
رشـته های تحصيلـی، كـه پذيـرش در آنهـا صرفـاً بـر 
اسـاس سـوابق تحصيلی )معـدل كتبی ديپلـم( صورت 

می پذيـرد، منحصـراً بـه صـورت اينترنتـی اسـت.

نتایج اولیه آزمون استخدامی فراگیر 
دستگاه های اجرایی منتشر شد

فراگیـر  اسـتخدامی  آزمـون  اولیـه  نتایـج 
دسـتگاه های اجرایـی كشـور، روز گذشـته روی 
بـه  دانشـگاهی  جهـاد  آزمـون  مركـز  پایـگاه 

شـد. منتشـر   www.hrtc.ir نشـانی: 

داوطلبـان می تواننـد بـا اسـتفاده از كـد ملـی و كـد 
رهگيـری، پـس از ورود به قسـمت پروفايل، بـه كارنامه 

خود دسترسـی داشـته باشـند.
مديـر مركـز آزمون جهـاد دانشـگاهی، از معرفی شـدن 
10 هـزار و 227 نفـر بـه دسـتگاه های اجرايـی بـرای 

بررسـی مـدارك خبـر داد.
مهنـدس سـيد عزيـز آشـنا، بـا بيـان اينكه 10 هـزار و 
227 نفـر برای بررسـی مدارك دعوت می شـوند، گفت: 
معرفـی شـدگان چنـد برابـر ظرفيـت، بايد به دسـتگاه 
اجرايـی مـورد نظر مراجعه كنند تا مداركشـان بررسـی 

شود.
وی افـزود: از آن جايـی كـه باالتريـن نمره در هر شـغل 
حداقـل  بايـد  افـراد  و  می گيـرد  قـرار  مبنـا  محـل   ـ 
50 درصـد نمـره مربـوط به كسـی كه باالتريـن نمره را 
آورده، كسـب كرده باشـند، ممكن اسـت تعـداد نفراتی 
كـه معرفـی می شـوند بـه سـه برابـر ظرفيـت نرسـد و 
بـه ايـن دليـل كـه تعـداد افـرادی كـه توانسـته اند بـه 
حـد نصـاب برسـند، كمتـر از سـه برابـر ظرفيـت بـوده 
اسـت، معرفـی شـدگان بـرای بررسـی مـدارك در اين 
مرحلـه هـم، كمتر از سـه برابـر كل افرادی هسـتند كه 

می خواهنـد در نهايـت اسـتخدام شـوند.
الزم به يادآوري اسـت كه ششـمين آزمون اسـتخدامی 
فراگيـر دسـتگاه های اجرايی كشـور 17 اسـفند ماه، در 
12 حـوزه از شـهر تهـران و در در بيـش از 200 شـعبه 

در سـاير نقاط كشـور برگزار شـد.
بـه گفتـه مديـر مركز آزمـون جهـاد دانشـگاهی، تعداد 
ثبت نـام كننـدگان در ايـن آزمـون 227 هـزار و 891 

نفـر بوده اسـت.

15 اردیبهشت تا 15 خرداد:
زمان ثبت نام نقل و انتقال
 دانشجویان علوم پزشکی

دانشـجویان  مهمانـی  و  انتقـال  سـامانه 
دانشـگاه های علوم پزشـكی براي نیمسـال اول 
98-99 از روز گذشـته )15 اردیبهشـت( فعـال 

شـده اسـت.
نقـل و انتقال و مهمانی دانشـجويان دانشـگاه های علوم 
پزشـكی بـرای نيمسـال اول 98-99 بر اسـاس سـامانه 
درخواسـت،  ثبـت  و  می شـود  انجـام  انتقـال  و  نقـل 
رسـيدگی و پاسـخگويی به تقاضاهای انتقـال و مهمانی 
دانشـجويان، تنهـا در بـازه زمانی مشـخص شـده انجام 
می گيـرد و دانشـجويان متقاضـی، تنهـا در صورت ثبت 
تقاضـا در ايـن سـامانه، می تواننـد درخواسـت نقـل و 

انتقـال و مهمانـی خـود را پی گيـری كننـد.
بـر اسـاس جـدول زمان بنـدی سـامانه انتقـال و مهمانی 
 دانشـجويان علـوم پزشـكی كشـور بـرای نيمسـال اول 
98 ـ 99، ثبت نام دانشـجويان متقاضی در دانشـگاه های 
 مبدأ و بارگذاری مدارك الزم، از 15 ارديبهشت تا 15 خرداد

انجـام می گيـرد و زمـان ثبت نـام دانشـجويان، از تاريـخ 
16 تـا 26 خردادمـاه خواهـد بود.

از  نقـص  اعـالم  و  مـدارك  بررسـی  مهلـت  همچنيـن 
 سـوي دانشـگاه مبدأ و ويرايش آن از سـوي دانشجو، از 
فرصـت  و  بـود،  خواهـد  تيرمـاه   27 تـا  خـرداد   27
رسـيدگی و اعـالم نتيجـه از سـوي دانشـگاه مبـدأ، از 

تاريـخ 28 تيرمـاه تـا 7 مـرداد اسـت.
ضمنـاً مهلـت بررسـی مـدارك و اعـالم نقـص از سـوي 
 دانشـگاه مقصد و ويرايش از سـوي دانشجو نيز 8 مرداد

تا 7 شهريور خواهد بود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:
دانشجویان سیل زده متقاضی وام
 به معاونت دانشجویی دانشگاه ها 

مراجعه كنند

 
سرپرسـت صنـدوق رفـاه وزارت علوم، با اشـاره 
بـه جزئیات پرداخـت وام به دانشـجویان مناطق 
دانشـجویان  از  گـروه  ایـن  گفـت:  سـیل زده، 
می تواننـد برای ارسـال اطالعـات و دریافت وام، 
بـه معاونت های دانشـجویی دانشـگاه ها مراجعه 

. كنند
بـه  وام  پرداخـت  در خصـوص  ناصـر مطيعـی،  دكتـر 
دانشـجويان سـيل زده، گفـت: هـر آنچـه كـه قبـاًل در 
هيـأت امنـای صنـدوق مصـوب شـده اسـت و مجـوز 

هيـأت امنـا دارد، اجـرا خواهـد شـد.
بـرای  سـيل زده،  مناطـق  دانشـجويان  افـزود:  وی 
دريافـت وام بايـد بـه معاونت های دانشـجويی دانشـگاه 
محـل تحصيـل خـود مراجعـه كننـد و پـس از اينكـه 
معاونت هـای دانشـجويی، نتايـج را جمع بنـدی كردنـد 
آن را بـه صنـدوق رفـاه ارائـه می دهنـد و بـر اسـاس 
مجـوزی كـه هيـأت امنـا داده اسـت، ايـن وام هـا بـه 

می شـود. پرداخـت  دانشـجويان 
دكتـر مطيعـي در ادامه گفـت: به هر دانشـجو در قالب 

وام هـای مصـوب مبلغی پرداخت خواهد شـد.
سرپرسـت صندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علوم اضافه 
كـرد: بايـد گـزارش دانشـگاه ها بـه صندوق رفاه ارسـال 
شـود و پـس از ارزيابی تعداد دانشـجويان، در چارچوب 
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مصوبـه، كمك هـای الزم را خواهيم داشـت.
دكتـر مطيعـی يـادآور شـد: بايـد كمك هـای الزم بـه 
لحـاظ رفاهـی به جامعـه دانشـجويی، از طريق صندوق 
رفـاه پرداخـت شـود و مبنای كمك های مـا نيز گزارش 
ارائـه  بـر اسـاس مسـتنداتی كـه  دانشگاه هاسـت كـه 

می دهنـد، مبالغـی بـه آنهـا پرداخـت می شـود.

ساعت 24 امروز:
آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان 

دكتری در دانشگاه آزاد
انتخــاب رشــته های دوره دكتــری  مهلــت 
ــالمی،  ــگاه آزاد اس ــال 98 دانش ــی س تخصص
اردیبهشــت   16 دوشــنبه  روز   24 ســاعت 

پایــان می یابــد.  )امــروز( 
انتخاب رشـته دوره دكتری تخصصی سـال 98 دانشگاه 
آزاد اسـالمی، بـرای داوطلبانـی كـه در آزمـون دكتری 
تخصصـی سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور شـركت 
كرده انـد، از سه شـنبه 3 ارديبهشـت آغـاز شـده اسـت 
و تـا سـاعت 24 روز دوشـنبه 16 ارديبهشـت )امـروز( 

ادامـه دارد.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته، بر اسـاس كارنامه صادر 
شـده از سوی سـازمان سنجش آموزش كشـور می توانند 
متناسـب با مجموعه امتحانی خود، حداكثر تا 80 رشـته 

محل را در دانشـگاه آزاد اسـالمی انتخاب كنند.
سـامانه:  بـه  مراجعـه  بـا  كـه  اسـت  الزم  داوطلبـان 
راهنمـای  دفترچـه   https://www.azmoon.org

كننـد. دريافـت  را  رشـته  انتخـاب 
رشـته  انتخـاب  و  مذكـور  سـامانه  بـه  مراجعـه  عـدم 
اينترنتـی، بـه منزله انصراف از پذيرش در دانشـگاه آزاد 
اسـالمی اسـت و پـس از انقضـای مهلـت مقـرر، امكان 
انتخـاب رشـته و معرفی برای مصاحبه در دانشـگاه آزاد 

اسـالمی وجود نـدارد.
بـه صـورت  اوليـه وضعيـت علمـی داوطلبـان،  نتايـج 
كارنامـه و بـر اسـاس نمـره كل و رتبـه آنـان، بـا توجه 
بـه سـهميه و كد رشـته امتحانی خود، كـه داوطلب در 
آزمـون آن شـركت كـرده، از سـوي سـازمان سـنجش 
آمـوزش كشـور اعـالم شـده و داوطلبـان عالقه منـد به 
پذيـرش در دانشـگاه آزاد اسـالمی، بايـد بـر اسـاس كد 
شناسـه انتخاب رشـته، كه از سـوي سـازمان سـنجش 
آموزش كشـور در كارنامه آنها درج شـده اسـت، نسبت 
به انتخاب رشـته در دانشـگاه آزاد اسـالمی اقدام كنند.

داوطلبـان الزم اسـت كـه هزينه انتخاب رشـته به مبلغ 
530 هـزار ريـال را از طريـق سـامانه انتخـاب رشـته 
 www.azmoon.org :دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس 

پرداخت كنند.
دانشـگاه آزاد، پـس از پايـان مهلـت مقرر بـرای انتخاب 
رشـته، نتايـج داوطلبان حائز شـرايط به منظور شـركت 

در مرحلـه ارزيابـی مصاحبـه تخصصی را اعـالم خواهد 
كـرد و پـس از اعالم نتايج انتخاب رشـته، آن دسـته از 
داوطلبانـی كه شـرايط علمی الزم به منظور شـركت در 
مصاحبـه را احـراز كرده انـد، الزم اسـت كـه بـا مراجعه 
بـه سـامانه: www.azmoon.org آمادگـی خـود را 

بـرای شـركت در مصاحبه اعـالم كنند.
داوطلبـان موظفنـد كـه در زمـان مراجعـه بـه سـامانه 
بـرای اعـالم آمادگـی بـه منظـور شـركت در مصاحبـه 
بـه ازاي هـر رشـته / گرايـش، مبلـغ 920 هـزار ريـال 

پرداخـت كننـد. 
گفتنـي اسـت كه عـدم اعـالم آمادگی برای شـركت در 
مصاحبـه در بـازه زمانـی اعـالم شـده از طريق سـامانه، 

بـه منزله انصراف اسـت.
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه دوره دكتـری تخصصـی با 
آزمـون، بـر اسـاس 50 درصـد نمـره آزمـون متمركـز، 
و  فنـاوری  و  پژوهشـی  آموزشـی،  20 درصـد سـوابق 
30 درصـد مصاحبـه علمـی و سـنجش عملـی صـورت 

می گيـرد.
بـر اسـاس مندرجـات دفترچـه راهنمای انتخاب رشـته 
دكتری دانشـگاه آزاد، ظرفيت پذيرش اين دانشـگاه در 

آزمـون دكتـری 98 بالـغ بر 10 هزار نفر اسـت.

تا ساعت 24 روز 25 اردیبهشت ادامه دارد:
ثبت نام بدون آزمون 

دكتری تخصصی دانشگاه آزاد

اسـتعدادهای  ویـژه  آزمـون،  بـدون  ثبت نـام 
درخشـان دكتـری تخصصی سـال 98 دانشـگاه 
آزاد اسـالمی، از روز چهارشـنبه 11 اردیبهشـت 
آغاز شـده اسـت و تا سـاعت 24 روز چهارشنبه 

25 اردیبهشـت مـاه ادامـه دارد.
ويـژه  آزمـون  بـدون  ثبت نـام  متقاضيـان  اطـالع  بـه 
اسـتعدادهای درخشان سـال 98 دانشـگاه آزاد اسالمی 
می رسـاند كه ثبت نام از روز چهارشـنبه 11 ارديبهشـت 
 مـاه آغـاز شـده اسـت و تـا سـاعت 24 روز چهارشـنبه 

25 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
داوطلبان، با مراجعه به سامانه ثبت نام الكترونيكی مركز 
 www.azmoon.org :سـنجش و پذيرش بـه آدرس 
و پـس از مطالعـه دفترچـه راهنما و در صورت داشـتن 
ابتـدا  بايـد  درخشـان،  اسـتعدادهای  ويـژه  شـرايط 

نسـبت بـه خريـد كارت اعتبـاری و سـپس بـا ورود بـه 
محل هـای  رشـته/  انتخـاب  بـه  نسـبت  سـامانه،  ايـن 

درخواسـتی خـود اقـدام كننـد.

پایان تیرماه:
آخرین مهلت ارسال طرح به 

جشنواره جوان خوارزمی

مهلـت ارسـال طرح هـای پژوهشـی در بیسـت 
و یكمیـن جشـنواره جـوان خوارزمی، تـا پایان 

تیرمـاه امسـال تعیین شـده اسـت.
جشـنواره جـوان خوارزمی، بـا هدف شناسـايی، معرفی 
و پـرورش اسـتعدادهای جـوان، ارج نهـادن و تقديـر از 
پژوهشـگران و فنـاوران و ترويـج فرهنـگ نـوآوری، بـه 

صـورت سـاالنه در هفتـه پژوهـش برگزار می شـود.
مهلـت ثبت نـام و ارائـه طـرح در بيسـت و يكمين دوره 
ايـن جشـنواره ملـی، تـا پايـان تيرمـاه سـال جـاری 
تعييـن شـده اسـت و متقاضيـان می تواننـد طرح هـای 
خـود را در 16 گـروه تخصصـی »مهندسـی نرم افـزار 
و فنـاوری اطالعـات«، »مهندسـی صنايـع و مديريـت 
فنـاوری«، »زيسـت فنـاوری و علـوم پايـه پزشـكی«، 
و  »كشـاورزی  نـو«،  انرژی هـای  و  متالـورژی  »مـواد، 
منابـع طبيعـی«، »فناوری هـای شـيميايی«، معمـاری 
و شهرسـازی«، »بـرق و كامپيوتـر«، »محيط زيسـت«، 
پايـه«،  »علـوم  »مكاترونيـك«،  نانـو«،  »فنـاوری 
بـه  »هنـر«  و  »عمـران«  »هوافضـا«،  »مكانيـك«، 

دبيرخانـه ايـن جشـنواره ارسـال كننـد.
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه طرح هـای پذيـرش شـده 
بنيـادی«،  پژوهش هـای  و  »طرح هـا  محورهـای  در 
»طرح هـای  كاربـردی«،  پژوهش هـای  و  »طرح هـا 
توسـعه ای« و »نـوآوری و ابتـكار« داوری خواهند شـد.

متقاضيان شـركت در بيسـت و يكمين جشـنواره جوان 
اطالع رسـانی  پايـگاه  طريـق  از  می تواننـد  خوارزمـی 
اين جشـنواره بـه نشـانی: www.khwarizmi.ir در 
قسـمت سـامانه جامع جشـنواره های خوارزمی، نسـبت 
بـه ثبت نـام و ارائه مشـخصات فـردی در اين جشـنواره 
اقـدام و شناسـه كاربـری و كلمـه عبور خـود را دريافت 

. كنند
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش 

كشور است كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر 

هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و 

اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا 

پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و 

معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى 

مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، 

گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، 

آگهى و ... به فراخور برنامه 

 زماىن آزمون ها،

 با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان 

دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، 

كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت 

راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از سوى 

سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و چهارمني سال فعاليت خود، به مين 

همراهى و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و 

همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خوانندگان، بازديدكنندگان و عالقه مندان مى توانند طرح ها، عكس ها، مطالب، 

 PEYK@SANJESH.ORG  :انتقاد ها و پيشنهادهاى خود را به نشاىن
 

ارسال منايند. 

peyk.sanjesh.org  :نشانی سایت
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       پيرو اطالعيه مورخ 97/12/2 بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان شركت در 
آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 مي رساند كه ثبت نام براي شركت 
در آزمون مذكور، منحصراً به صورت اينترنتي از روز سه شنبه مورخ 1398/02/10 
پايان  )امروز(   1398/02/16 مورخ  دو شنبه  روز   24 ساعت  در  و  است  شده  آغاز 
مي پذيرد؛ لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام، كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي 

به شرح ذيل هستند، مي توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمايند.
شرایط ثبت نام :

عالقه مندان به تحصيل در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته، بايد ضمن اطالع از شرايط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  )مندرج  سهميه  به  مربوط  توضيحات  و  غيرايراني 
انتخاب رشته آزمون، كه همزمان با شروع ثبت نام در پايگاه اطالع رساني سازمان قرار 
خواهد گرفت(، در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان داوطلب مقطع 
كارشناسي ناپيوسته منحصراً در يك رشته امتحاني )طبق ضوابط مندرج در دفترچه 

راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون( متقاضي شوند. 
الزم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور، بدون آزمون 
و بر اساس سوابق تحصيلي )معدل تراز شده مقطع كارداني( صورت خواهد پذيرفت؛ 
يا بدون  با آزمون  آنان  امتحاني  اينكه پذيرش در رشته  از  اعم  لذا كليه متقاضيان، 
آزمون است، الزم است كه مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطالعيه، در 
آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نمايند. بديهي است كه در صورت عدم ثبت نام 
در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكان پذير نخواهد 

بود.
ذیل  روش  به  منحصرًا   ،1398 آزمون  سال  در  شركت   براي   ثبت نام  

امکان پذیر است:
نشاني:  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  رساني  اطالع  پايگاه  به  مراجعه   -1 
www.sanjesh.org 2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته ازطريق 
براي  نياز  مورد  اطالعات  و  مدارك  نمودن  آماده   -3 سازمان.  رساني  اطالع  پايگاه 
اينترنتي  به صورت  منحصراً  ثبت نام  هزينه  پرداخت  اينكه  به  توجه  با   -4 ثبت نام. 
انجام مي گيرد، داوطلبان الزم است با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب 
كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان و 
پرداخت مبلغ 340/000 )سيصدو چهل هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام شركت در 

آزمون، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند. 
تحصيلي  رشته هاي  گزينش  در  شركت  به  عالقه مند  داوطلبي  چنانچه  تذكر: 
مؤسسات آموزش عالي غير دولتي– غيرانتفاعي است، الزم است كه عالوه بر پرداخت 
مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 69/000 )شصت و نه هزار( ريال ديگر نيز براي 

دوره هاي مذكور اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است كه در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، 
خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از 
 خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ  6000 )شش هزار ريال(

استفاده  خدمات  اين  از  مي توانند  كوتاه،  پيام  خدمات  از  استفاده  هزينه  عنوان  به 
نمايند.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  كه  شود  مي  توصيه  داوطلبان  به 
ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را 
تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان 
سنجش آموزش كشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام 
وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي 
اين راهنما مراجعه  به  بيشتر مي توانند  براي كسب اطالع  موجود است و داوطلبان 
نمايند. ضمناً داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام و انتخاب رشته دقت 
بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در  نمايند. 
تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي 

)كان لم يكن( تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
تذكر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطالعات غلط نمايد يا 
در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود )اعم از اينكه سهواً يا عمداً باشد( به عنوان 

متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
زمان برگزاری، توزیع كارت اینترنتي و محل آزمون:

ناپيوسته سال  به كارشناسي  برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون كارداني  براساس 
1398 )براي آن دسته از رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها با آزمون است( در روز 
جمعه مورخ 1398/05/11 برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است كه از روز سه شنبه 
پايگاه  به  با مراجعه  پنجشنبه مورخ 1398/05/10  روز  لغايت  مورخ 1398/05/08 
اطالع رساني اين سازمان، نسبت به تهيه پرينت كارت و راهنماي شركت در آزمون 
اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان، بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج 
در بند 31 تقاضانامه تعيين مي گردد؛ لذا مقتضي است كه داوطلبان، با مراجعه به 
انتخاب رشته و درج كد مربوط به استان و شهر محل  دفترچه راهنماي ثبت نام و 

اقامت در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمايند.
زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:

داوطلبان  آزمون،كليه  در  شركت  براي  ثبت نام  با  همزمان  زماني،  برنامه  اساس  بر 
متقاضي رشته هاي امتحاني پذيرش باآزمون و پذيرش بدون آزمون مقطع كارداني به 
كارشناسي ناپيوسته، الزم است كه با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش كشور و مطالعه شرايط و ضوابط هر يك از كد رشته هاي انتخابي، نسبت به 

انتخاب كد رشته محل هاي خود اقدام نمايند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

  اعالم شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه 
ثبت نام  و انتخاب رشته در آزمون كارداني 

به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 
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تذكر مهم:
 به اطالع كليه داوطلبان مي رساند كه از تعداد 66 رشته امتحاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 به شرح جدول زير، پذيرش 16 رشته امتحاني از 

طريق آزمون و پذيرش در 50 رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )بدون آزمون( است: 

توصیه هاي  مهم :
1- داوطلبان براي اطالع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 

مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه نمايند.
2- به داوطلبان توصيه مي شود كه در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود )براي رشته پذيرش با آزمون( دقت الزم را مبذول فرمايند؛ 

لذا پس از دريافت كد پي گيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح موارد فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- توصيه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پي گيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آن را  نزد خود نگهداري نمايند.

4- تأكيد مي گردد كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون يا پذيرش با سوابق تحصيلي است، مطابق ضوابط نسبت به تكميل 
تقاضانامه ثبت نامي و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي در سايت سازمان اقدام نمايند و رسيد 16 كاراكتري را دريافت دارند.

5- هرگونه  تغييري  از طريق  نشريه پيك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش آموزش كشور (، پايگاه اطالع رساني اين سازمان و در صورت لزوم،  از طريق 
رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 

6- در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن هاي: 42163- 021 با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نموده يا از طريق سيستم پاسخگويي 
اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 
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براي حضور موفق در هر رقابت، اعم از فردي و گروهي، برخورداري همزمان از  چند 
ويژگي و تقويت جدي اين ويژگي ها، ضرورتي اجتناب ناپذير است. شايد برخي از افراد 
به اشتباه تصور كنند كه داشتن استعداد به تنهايي براي نائل آمدن به هر توفيق و فائق 
آمدن بر هر معضلي كافي است، اما در اينجا اين پرسش پيش مي آيد كه  اگر استعداد به 
تنهايي كافي است، پس چرا   من و شما افراد با استعداد زيادي را مي شناسيم كه خيلي 

هم موفق نيستند؟
اين دنيا زندگي مي كنند، استعدادهاي خام  تا وقتي مردم در  اين است كه  حقيقت 
زيادي هم وجود خواهد داشت؛ اما براي كسب موفقيت و متمايز بودن از ديگران، بايد 

ويژگي هاي زيادي را كسب كنيم، تا ما را از مرز استعداد صرف، فراتر ببرند.
اكنون كه آرام آرام براي حضور موفق در يك رقابت علمي بزرگ و سپس انتخاب رشته 
و انتخاب سرنوشت و مسير  آينده زندگي تان آماده مي شويد، ما چند ويژگي مهم را 
كه الزم است براي موفقيت و به حداكثر رساندن استعدادهايتان داشته  باشيد، به شما 

معرفي مي كنيم:
1- باور: باور، استعداد شما را تقويت مي كند.

2- عالقه: عالقه، به استعداد شما نيرو مي بخشد.
3- ابتكار: ابتكار، استعداد شما را فعال مي كند.

4- تمركز: تمركز، استعدادشما را ورزيده تر مي كند.
5- آمادگي: آمادگي، به استعداد شما جايگاه مي دهد.

6- تمرين: تمرين، استعداد شما را بهبود مي بخشد.
7- پشتكار: پشتكار، استعداد شما را تقويت مي كند.
8- جرأت: جرأت، استعداد شما را امتحان مي كند.

9- شخصيت: شخصيت، استعداد شما را عميق مي كند.
10- مسؤوليت: مسؤوليت، استعداد شما را قوي مي كند.

11- كار گروهي: كار گروهي، استعداد شما را چند برابر مي كند.
12- آمادگي يادگيري: آمادگي براي يادگيري، استعداد شما را گسترش مي دهد.

با داشتن اين ويژگي ها و تقويت آنها، شما مي توانيد فردي با برخورداري از حداكثر 
اگر  اما  به تنهايي ممكن است شما را متفاوت كند،  استعداد شويد. داشتن استعداد 
حداكثر استعداد را در وجود خود فراهم كرده باشيد، شما انساني منحصر به فرد خواهيد 

شد.
     به نظر مي رسد كه بين اثربخشي يك فرد و هوش، و  ابتكار يا دانش او،  مقداري 
فقط  ولي  الزم هستند،  دانش،  منابع  و  ابتكار  باشد. هوش،   داشته  وجود  همبستگي 
نمك  از  بي ارزش تر  تنهايي  به  استعداد  مي رساند.  ثمر  به  را  آنها  كه  است  اثربخشي 
خوراكي است، و چيزي كه افراد با استعداد را از افراد موفق جدا مي كند، سخت كوشي 
آنهاست. سرنوشت، يك موضوع شانسي نيست، بلكه يك موضوع انتخابي است؛ چيزي 

نيست كه منتظرش باشيم، بلكه چيزي است كه بايد آن را بسازيم و  به دست آوريم.
زندگي ما حاصل انتخاب هاي ماست؛ يعني اين انتخاب هاي ما هستند كه ما را شكل 
مي دهند و زندگي ما را مي سازند؛ اينكه: چه شغلي انتخاب خواهيم كرد؟ چقدر تالش 
خواهيم كرد؟ چه ميزان تحصيل خواهيم كرد؟ با چه كسي ازدواج خواهيم كرد؟ و 
باالخره اينكه: چه كسي خواهيم شد؟ همه اين موارد، انتخاب هاي ما هستند. زندگي، 
بازي كردن با كارت هاي خوب نيست، بلكه خوب بازي كردن با كارت هاي موجود است 
و اين بستگي تام به انتخاب هايتان دارد. استعداد، موهبتي خدادادي است؛ اما زماني 
به حداكثر مي رسد كه ويژگي هاي برشمرده را در خود تقويت كنيم و با قرار گرفتن 

در مسير درست، انتخاب هاي درستي انجام بدهيم و بر اساس توانايي هاي خود حركت 
كنيم.

1- باور
تعداد نسبتاً زيادي از مردم خودشان را باور ندارند كه اين موضوع، مانع بزرگي را بر 
سر راه پيشرفت آنها قرار مي دهد. اگر بتوانيد خودتان را باور كنيد و به خودتان اعتماد 
داشته باشيد، مي توانيد همه منابعي را كه شما را به باالترين سطح ممكن مي رسانند، به 
كار بگيريد و از منافع آنها بهره مند شويد؛ بدين ترتيب، ياد مي گيريد كه چگونه بايد به 

چيزي كه انتظارش را داريد، تبديل شويد. 
صرف نظر از اينكه استعدادهاي ذاتي و خدادادي شما چيست و چقدر است، اگر خودتان 
را باور داشته باشيد، همه كارهايي  را كه قادر به انجام آن هستيد، مي توانيد انجام دهيد. 
اگر مي خواهيد به بهترين فردي كه مي توانيد باشيد تبديل شويد، الزم است كه سه كار 

را انجام دهيد:
الف- باوركنيد كه پتانسيل دست يافتن به چيزهاي بزرگ را داريد. تعداد زيادي از مردم، 
حتي در امتحان كردن چيزهاي تازه هم شكست مي خورند؛ چون خودشان را باور ندارند 
و مي ترسند؛ ولي شما اگر خودتان  و ظرفيت و توانايي تان در انجام كارهاي بزرگ را باور 
كنيد، از مردم عادي متمايز شده و در جايگاه برتري قرار مي گيريد؛ بدين ترتيب، نشان 
خواهيد داد كه بسيار بزرگتر از يك فرد متوسط، كسب موفقيت كرده و در مسيرتان، 

رو به جلو حركت مي كنيد.
ب- باور كنيد كه مي توانيد در آينده، بهتر عمل كنيد و  در زمينه اي كه كار و فعاليت 
داريد، بهتر و موفق تر خواهيد شد. حس خوشايند خودباوري، ممكن است آشكار نباشد، 
اما در انسان يك آرامش دروني ايجاد مي كند كه سبب عملكرد بهتر وي مي شود. در 
وضعيت خودباوري، استرس، اضطراب و  فشارها نمي توانند مانع عملكرد مطلوبمان شوند.
ج- باور كنيد كه شما يك مأموريت بزرگ در زندگي داريد و چيز با ارزشي بيرون از 
اينجا منتظر شماست تا برويد و آن را تحويل بگيريد. با اين باور و اطمينان دروني نسبت 
به خودتان، خيلي زود مي توانيد در انجام كارهاي بسيار بزرگ، كه در نظر ديگران انجام 

آنها غيرممكن به نظر مي رسد، به موفقيت دست يابيد.
اگر مي خواهيد كه استعدادتان به باالترين حد ممكن برسد، صرفاً روي استعداد تمركز 
نكنيد، بلكه قدرت باورهايتان را نيز تحت كنترل خود درآوريد و انتظار دست يافتن به 
چيزهاي بزرگ را داشته باشيد. دستاوردها هميشه از آنچه واقعاً انجام مي دهيد حاصل 
مي شوند؛ در نتيجه، براي كسب دستاوردهاي خوب بايد باورهاي قدرتمند و عملكرد 

قوي داشته باشيم.
اگر ما باور داشته باشيم كه »چيز غيرممكن وجود ندارد« و »براي انجام هر كار غيرممكن 
راهي وجود دارد« ، در اين صورت، بسياري از روياهاي ما، كه در ابتدا غيرممكن به نظر 

مي رسيدند، دست يافتني خواهند  شد.

2- عالقه
عالقه، استعداد را نيرومند مي كند، احتمال موفقيت را افزايش مي دهد و انرژي الزم را 
براي كسب دستاوردهاي بزرگ فراهم مي كند. عالقه، از داشتن يك برنامه هم مهم تر 
است. اگر به كاري كه انجام مي دهيد عالقه مند باشيد، حتي زماني كه شانس كمي 
براي موفقيت داريد، با قدرت آن كار را انجام خواهيد داد و تا رسيدن به مقصد، هرگز 
در مسير  موفقيت،  به  زمان رسيدن  تا  افراد عالقه مند،  كه  نخواهيد كرد؛ چرا  توقف 

استعداد هرگز كافي نیست ...
)قسمت اول(
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توقف نمي كنند. اگر به چيزي عالقه مند باشيد، با اشتياق و انرژي، آن را دنبال كرده و 
جايگزيني براي آن پيدا نخواهيد كرد.

عالقه، براي بالفعل كردن استعداد، الزم است، گاِم اول موفقيت است، اراده شما را بيشتر 
و قوي تر مي كند، زيربناي برتري است، غيرممكن ها را ممكن مي كند، و بسيار مسري 

و اعتياد آور است.
اگر انرژي الزم را براي تحقق بيشتر استعدادهايتان نداريد، در خود عالقه ايجاد كنيد.  

در اينجا به روش هايي كه مي تواند به ايجاد عالقه در شما كمك كند، اشاره مي كنيم:
الف- در زندگي خود اولويت بندي كنيد و بيشتر وقت خود را صرف پرداختن به كارهايي 

كنيد كه به آنها عالقه منديد.
ب- از عالقه خود محافظت كنيد و آن را پرورش دهيد. براي تقويت عاليق، با افرادي 

معاشرت كنيد كه آنها هم به انجام كارشان عالقه نشان مي دهند.
ج- هنگامي كه عالقه خود را به انجام كاري پيدا كرديد، با تمام وجود، آن را دنبال كنيد. 
هيچ چيز نا اميد كننده تر از  آن نيست كه فرصت انجام كارهاي بزرگ را به خاطر ترس از 
دست بدهيد؛ پس رؤياهاي بزرگ داشته باشيد و براي به دست آوردنشان تالش كنيد.

بزرگترين فقدان زندگي هركس، اين است كه چيزي در درون او بميرد؛ اما عالقه وي به 
موضوع، مي تواند انرژي الزم را براي احياء دوباره آن چيز و رسيدن به هدف، فراهم كند.

3- ابتکار
ابتكار و نوآوري مي تواند استعداد شما را فعال كند و به آن سرعت بخشد. سرعت، يك 
ويژگي شگفت انگيز است. اگر بخواهيد براي ايجاد بهترين موقعيت و كسب موفقيت صبر 
كنيد، هيچ وقت به جايي نمي رسيد؛ بلكه بهتر است كه اولين قدم را برداريد و با انرژي 
ادامه دهيد. در ادامه مسير و در حين انجام كار، اگر سرعت مناسب داشته باشيد، هدف، 

نزديك شما خواهد بود.
براي كامل كردن استعداد بايد خالقيت نشان داده و ابتكار به خرج دهيد تا مشكالت 
و سختي هاي احتمالي مسير آسان شود، درهاي پيشرفت به روي شما گشوده شود و 
موجب شود كه بدون كمترين هراسي، اولين گام را براي رسيدن به موفقيت و جايگاه 

بدون  استعداد  و  است  و  شكست  موفقيت  ميان  مرز  برداريد. خالقيت،  رفيع، محكم 
خالقيت، هرگز نمي تواند شما را به مقصد برساند.
عملكرد افراد براي انجام كارهايشان متفاوت است:

الف- عده اي بدون اينكه به آنها گفته شود، كار درست را انجام مي دهند.
ب- افراد ديگر، كه وقتي به آنها گفته شود، فوراً كار درست را انجام مي دهند.

ج- افراد ديگري كه باالخره كار درست را انجام مي دهند.
د- و آنهايي كه هرگز كار درست را انجام نمي دهند و برايشان فرقي ندارد كه بدانند كار 

درست، چيست.
مسلم است كه افراد موفق كساني هستند كه كار درست انجام داده و  در انجام آن، 
سرعت و خالقيت به خرج مي دهند؛ از طرف ديگر، هستند كساني كه فرصت هاي زيادي 
را به خاطر به تعويق انداختن كارها از دست مي دهند. براي از دست ندادن فرصت ها بايد 

انجام اقداماتي را همواره مّد نظر داشته باشيد:
الف- مسؤوليت زندگي خود را بپذيريد. همه افراد با انواع مشكالت روبرو هستند و دست 
و پنجه نرم مي كنند، ولي كاري كه شما بعد از پديد آمدن هر مشكل انجام مي دهيد، 

تعيين مي كند كه آيا در بلند مدت يك برنده هستيد يا بازنده.
ب- داليل خود را براي ترديد در مسير انجام كارها كشف كنيد و ببينيد كه آيا موضوع 

مهمي هست كه ابتدا بايد حل شود. همه چيز را بيرون بريزيد و روي آنها كار كنيد.
ج- روي مزاياي تمام كردن تكليف خود تمركز كنيد و از آن به عنوان محركي براي 

برداشتن قدم اول و قدم هاي بعدي، استفاده كنيد.
د- اهداف خود را با دوستانتان در ميان بگذاريد و از آ نها بخواهيد كه به شما كمك كنند. 
هيچ كس به تنهايي به موفقيت بزرگي دست پيدا نمي كند. اجازه دهيد كه ديگران براي 

رسيدن به آرزوهايتان از شما حمايت كنند.
هـ- تكاليف بزرگ را به قسمت هاي قابل كنترل تقسيم كنيد تا بتوانيد آنها را رتبه بندي 
به اعضاي گروه  انجام برسانيد؛ حتي مي توانيد قسمت هاي مختلف آن را  به  كرده و 

بسپاريد و اين گونه آنها را انجام دهيد.
و- براي تكاليفي كه امكان دارد انجام آنها را به تعويق بيندازيد، مهلت مشخصي تعيين 
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كنيد و با آنها مثل مأموريتي كه به انجام آن در زمان معّيني متعهد هستيد، برخورد 
كنيد.

ز- آمادگي خود را براي تالش در مسير انجام كار حفظ كنيد و تمام زندگي تان را در راه 
آ ماده شدن براي موفقيتي در آينده، تلف نكنيد. قاطعانه وارد عمل شويد. نيت ها مهم 

هستند، ولي موفقيت، به خالقيت و عمل نياز دارد.
ايده ها، ابتكارها و برنامه ها زماني فايده دارند كه عملي شوند.

4- تمركز
 تمركز در حقيقت براي بيشتر مردم خود به خود ايجاد نمي شود، اما در عين حال براي 
به كارگيري استعداد، الزم است. فعاليت بدون تمركز، راه به جايي نمي برد. استعدادهايتان 

را به دقت و تا حد ممكن متمركز كنيد، تا بتوانيد به جايي برسيد.
در بيشتر موارد، موفقيت، به طور اتفاقي و يكباره به دست نمي آيد؛ بلكه فرآيند تحقق 
يك ايده با ارزش است. هر وقت كه شما در يك فرايند شركت مي كنيد، تمركز وارد 
ميدان مي شود. اگر روي به دست  آوردن چيزي تمركز نكنيد، در نهايت، كارهاي كوچك 
زيادي انجام مي دهيد كه خوب و مطلوب هستند، ولي واقعاً چيزي به دستاوردهايي كه 

آرزوي به دست آوردنشان را داشتيد، اضافه نمي كنند.
با اين پيش درآمد، كارهايي را كه مي توانيد براي تمركز كردن انجام دهيد، به شما 

معرفي مي كنيم:
الف- در كاري كه انجام مي دهيد، اراده داشته باشيد؛ به بيان ديگر، هر كاري را حساب 
شده انجام دهيد و تعيين كنيد كه كجا مي خواهيد برويد و چطور مي خواهيد به آ نجا 
برويد؛ پس همان مسير را دنبال كنيد و بدون داشتن هدف، از شاخه اي به شاخه اي 

ديگر نپريد و يك كار را ادامه دهيد و هدف و مسير داشته باشيد.
ب- مستقيماً با بهانه هايتان مواجه شويد و آ نها را به چالش بكشيد تا ثابت كنيد كه 
اين بهانه ها معتبر نيستند. بيشتر افرادي كه موفقيت بزرگي كسب مي كنند، با وجود 
بهانه هاي مختلف، باز هم آ ن كار را انجام مي دهند؛ بنابراين، اجازه ندهيد كه چيزهاي 

كوچك، شما را از مسير خارج كنند.
ج- اجازه ندهيد كه »ديروز« حواس شما را پرت كند و شما را از تمام كردن كارهاي 
»امروز« باز دارد؛ بلكه تالش كنيد كه به جاي تفكر عميق راجع به نااميدي هاي گذشته، 

به موفقيت »امروز« دست يابيد.

 د- روي زمان حال تمركز كنيد و اوقاتتان را با چيزهايي كه شما را به جلو مي رانند، 
پر كنيد.

هـ- روي نتايج موفقيت هاي خود متمركز شويد؛ نه آنكه نگران مشكالتي باشيد كه با 
 آنها مواجه هستيد. انجام اين كار، شما را به جاي غمگين ساختن، مشتاق نگه مي دارد.

و- اولويت هايي را براي خود قرار دهيد و باالترين اولويت خود را، با صرف نظر كردن 
از بقيه، دنبال كنيد. شما  بايد روي چيزي تمركز كنيد كه بيشترين نتيجه را برايتان 

درپي خواهد داشت.
ز- روي استفاده از نقاط قوت شخصي تان تمركز كنيد؛ نه نگراني درباره نقاط ضعفتان، 

و براي جبران اشتباهات و ضعف ها، از تجارب موفق خود به طور كامل استفاده كنيد.
ح- عادت كنيد كه استفاده از پاداش خود را تا انجام دادن كامل كارها به تأخير بيندازيد؛ 

چرا كه به تمركز بيشترتان كمك خواهد كرد. 

5- آمادگي
اگر به خوبي آماده شويد، در جايگاهي قرار مي گيريد كه احتمال موفقيت شما، بسيار 
بيشتر از شكست خواهد بود. آمادگي باعث مي شود كه استعداد شما مؤثر باشد. صرف 
نظر از اينكه چقدر استعداد داريد، اگر آ مادگي نداشته باشيد، مجبور مي شويد كه همه 

چيز را به شانس بسپريد.
درك ارزش آمادگي هميشه آسان است. آمادگي خوب به شما امكان مي دهد تا واقعاً از 
استعدادهايتان بهره برداري كرده و از  اكثر فرصت هايي كه بر سر راهتان قرار مي گيرند، 
به خوبي استفاده كنيد. آمادگي كامل، يك فرايند است، نه يك اتفاق ناگهاني، و هر چه 
بيشتر آ ماده باشيد، موقعيت بهتري براي استفاده از اكثر فرصت هاي ايجاد شده خواهيد 

داشت.
آمادگي خوب، سه قدم اصلي را شامل مي شود:

الف ـ ارزيابي: واقع بينانه بررسي كنيد كه الزم است به كجا برويد و براي رسيدن به 
آنجا چقدر بايد هزينه كنيد. اگر بدانيد كه در زندگي دقيقاً چه كاري را بايد انجام دهيد 
و چقدر بايد براي  آن تالش و هزينه كنيد، با چه مشكالتي ممكن است مواجه شويد 
و محدوديت هاي شخصي حال حاضر شما چيست، مي توانيد كار بهتري راجع به آنها 

انجام دهيد.
بـ  رديف كردن: مطمئن شويد كه در آموختن مفاهيم مقدماتي موجود، ماهر شده ايد؛ 
بنابراين، الزم است همه تكنيك ها و سيستم هايي را كه براي دستيابي به هدفتان الزم 

است، بياموزيد.
ج ـ نگرش: ذهنتان را تمرين دهيد كه خودتان و توانايي هايتان را براي كسب چيزي 
كه الزم است، باور كنيد. در خيالتان خود را موفق ببينيد و سپس همين موفقيت را در 

دنياي واقعي عملي كنيد.
رساندن  حداكثر  به  براي  كه  است  آشكاري  انتخاب هاي  مهم ترين  از  يكي  آمادگي، 
استعدادهايتان بايد انجام دهيد. گاهي فرايند آمادگي، طوالني و آهسته است و ممكن 
است به تحصيالت رسمي نياز داشته باشد و الزم باشد كه مربي هاي باهوش پيدا كنيد. 
همچنين ممكن است كه به معني خارج شدن از گوشه امن باشد يا مي تواند به معناي 
به كار انداختن مهارتي كه به تازگي آموخته ايد باشد؛ اما با اين حال، به ياد داشته باشيد 

كه وقتي زمان آمادگي مي رسد، بايد آماده باشيد.
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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

ــن  ــه هفدهميـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــه بـ ــاند كـ ــالع مي رسـ ــه اطـ ــيله بـ  بدين وسـ
ــه  ــا توجـ ــورخ 97/12/26، بـ ــجو مـ ــرش دانشـ ــنجش و پذيـ ــوراي سـ ــه شـ جلسـ
بـــه درخواســـت داوطلبـــان، در آزمـــون سراســـري ســـال 1399، بـــرای آخريـــن 
ـــداگانه  ـــون جـ ـــا دو آزمـ ـــنجش ب ـــال 1398 س ـــري س ـــون سراسـ ـــد آزم ـــار همانن  ب
ـــث  ـــاً از مباح ـــد. ضمن ـــد ش ـــام خواه ـــل انج ـــوارد ذي ـــق م ـــؤال( مطاب ـــه س )دو مجموع
مشـــترك دو نظـــام آموزشـــی قديـــم و جديـــد  )3-3-6(، ســـؤال يكســـان طـــرح 

ـــد. ـــد ش خواه

 يك آزمون )يك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قديم.
 يـــك آزمـــون )يـــك مجموعـــه ســـؤال( بـــراي دانش آمـــوزان نظـــام  جديـــد 

.)6-3-3(
ـــام  ـــا نظ ـــم ي ـــام قدي ـــل نظ ـــه فارغ التحصي ـــه اينك ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــه: داوطلب توج
ـــه  ـــام آموزشـــي ك ـــه نظ ـــوط ب ـــون مرب ـــد در آزم ـــاً باي ـــد آموزشـــي هســـتند، لزوم جدي

در آن فارغ التحصيـــل شـــده اند، شـــركت نماينـــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات هفدهمین شورای سنجش و پذیرش دانشجو
 مورخ 1397/12/26در باره آزمون سراسری 1399

با توجه به استفاده غير قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش 
در كتاب های خود و همچنين انتشار و فروش غيرقانونی اين سؤاالت در سايت های 
هرگونه  ممنوعيت  كه  طور  همان  اجتماعی،  شبكه های  و  مجازی  فضای  اينترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر طريق در نسخة چاپی 
اين سؤاالت درج گرديده است، بار ديگر يادآور می شود كه حق چاپ، تكثير و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر روش )الكترونيكی، استفاده در كانال های 
تلگرام، سايت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقيقی و حقوقی )حتی 

با ذكر منبع( ممنوع است؛ به عبارت ديگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمايشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  يعنی شركت  آن،  پديدآورنده  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای ساير  اين سؤاالت  از  بوده و استفاده  كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، 
مؤسسات و ناشران آموزشی به كلی ممنوع است و اين موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نيست. بديهی است كه اين شركت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از اين امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیۀ بسیار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي درآزمون سراسري 1398 
پيرو اطالعيه منتشر شده مورخ 1397/12/19 در سايت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال 1398  آزمون سراسري  تحصيلي  براساس سوابق  دانشجو صرفاً  پذيرش 
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 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  اعالم فهرست كد رشته محل هاي  است، بدين وسيله ضمن 
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.org نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
صرفاً براساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته اين 

دانشگاه اقدام نمايند. 
ضمناً الزم است كه داوطلبان، قبل از انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقيق شرايط 
و ضوابط و جداول رشته  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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كسب دانش، يك ضرورت است و سهل ترين راه كسب آن، 
بعد از دورة متوسطه، ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش 
يا كسب  دانش  راه كسب  تنها  اما بی شك،  است؛  عالی 
نيست.  دانشگاه  به  ورود  و حتی خوب،  درآمدی مكفی 
جملة  از  ايرانی،  نمونة  كارآفرين  عارف،  رضايی  عليرضا 
راهنمايي  تا سوم  چه  اگر  كه  است؛ كسی  افراد  همين 
ايدة خود  تاكنون شش  اما  نداده،  تحصيل  ادامه  بيشتر 
نفر شغل  برای حدود 140  و  اجرا رسانده  به مرحلة  را 

مستقيم ايجاد كرده است.
او كه در روستای »همه كسي« بخش بهار استان همدان 
به دنيا آمده است، در مورد توانمندی های خود می گويد: 
به طور كلي تالش را از پدرم، و پس انداز كردن را از مادرم 
آموختم. پدرم از مغازه داران روستاي محل تولدم بود و 
و  مقوله كسب  با  كودكي  همان  از  نيز  من  آن،  تبع  به 
كار و كاسبي بيگانه نبودم. اولين باري كه تصميم  گرفتم 
آفتابگردان  تخمه  باشم،  داشته  خودم  براي  درآمدي 
روستايمان  در  مادرم  تشويق  با  را  خودمان  توليدي 
فروختم. درآمدي كه از انجام اين كار برايم حاصل شد، 
بسيار لذت بخش بود؛ به همين دليل، آن را به فروش 
ديگر محصوالت كشاورزي گسترش دادم و به نوعي به 

انجام اين كار عادت كردم. 
به  مرا  ابتدا احساسي در من وجود داشت كه  از همان 
انجام كارهاي جديد ترغيب مي كرد. نگاهم به اطراف و 
متفاوت با ديگران بود. به خاطر  مسائل مختلف، تقريباً 
از  با برخي  براي ديدار  بود كه  يا 61  دارم در سال 60 

بستگانم به تهران آمديم و در اين شهر بود كه براي اولين 
بار »آتاري« بچگانه را ديدم و به ذهنم خطور كرد كه با 
استفاده از اين وسيله، در روستا به درآمدزايي بپردازم؛ به 
همين خاطر، به محض بازگشت از تهران، يك دستگاه از 
آن را به مبلغ 500 تومان ظرف 48 ساعت اجاره كردم و 
طي اين مدت، با گرفتن مبلغي از بچه هاي روستا به آنها 
اجازه بازي با آن آتاري را مي دادم و از اين طريق، ظرف 
را  اين كار  انجام  تومان درآمد داشتم.  48 ساعت 800 
آن قدر ادامه دادم تا يك دستگاه آتاري خريدم و پس از 
آن، يك دستگاه ديگر خريدم تا به بازي هاي كامپيوتري 
رسيدم، و در نهايت، يك مغازه مخصوص بازي هايی از اين 

دست، در روستايمان راه اندازي كردم.
البته اولين زمينه اي كه احساس كردم پتانسيل كار در آن 
زمينه را دارم، كشاورزي بود. در روستاي ما آب كشاورزي 
اين  محدود بود و ارزش فراواني داشت و من به خوبي 
مسأله را درك مي كردم؛ به همين دليل، سعي كردم كه 
براي معضل كم آبي چاره اي بينديشم و در مزرعه پدري ام 
باراني و قطره اي را اجرا كنم.  كشاورزي نوين و آبياري 
آزمون و خطا زياد داشتم، اما در نهايت موفق به انجام 
اين كار شدم. پيش از  اجراي اين طرح، ما محدوديت 
داشتيم.  هم  اضافه  آب  آن،  اجراي  با  اما  داشتيم،  آب 
نوآوري طرح من و به طور كلي فرقي كه اين طرح با ديگر 
طرح هاي هم نوع خود دارد، استفاده نكردن از برق، موتور 
و به طور كلي هر نوع انرژي در آن است. تنها با استفاده از 
»اختالف سطح« موفق شدم كه اين كار را انجام دهم. در 

باغ ميوه هفت هكتاری ام در حال حاضر شما هرجا فلكه 
آب را باز كنيد، آب تا شش متر فوران مي كند؛ در حالي 
انرژي به كار نبرده ام. دومين شغل  كه هيچ نوع برق و 
نوآورانه  من، پرورش ماهي و فروش آن به شكل كاماًل 
بود. پرورش ماهي معموالً به شكل سنتي انجام مي شود، 
گذاشتيم.  اجرا  به  نو  طرح  يك  ما  آن  فروش  براي  اما 
به  با  آكواريوم متحرك خاص  كار، يك  اين  انجام  براي 
كارگيري برخي از وسايل اختراعي خودم بر پشت ماشين 
را  زنده  اين طريق، مردم ماهي  از  و  نيسان سوار كردم 
در منزل خود تحويل مي گيرند. خوشبختانه اجراي اين 
پروژه هم اكنون در استان همدان ادامه دارد، اما به جای 
اينكه هر بار 200 كيلو تا 500 كيلو ماهی زنده ببريم و 
بفروشيم، االن تا چهار تن می توانيم ببريم و بفروشيم؛ در 
واقع،  براي اينكه يك قدم از رقيب جلو باشيم، همواره 
براي بهبود كار، يك مجموعه ايده در ذهنم دارم كه اگر 

كارم كپي شد، بتوانم آن را ارتقا دهم.
يكی از ايده هايی كه آن را اجرايی كردم، بر اساس يك 
تهديد بزرگ شكل گرفت. سال 81 به خاطر نسيه فروشي 
زياد در كار ماهی، ورشكسته شدم و نتوانستم چك هايم 
را پاس كنم و سرمايه ام را از دست دادم. خانه، ماشين 
تا  فروختم  داشتم  زمان  آن  كه  را  موبايلی  خط های  و 
چك هايم را پاس كنم . برای من تنها يك دفتر سررسيد 
ميزان طلب هايم  ماند كه حساب های كشاورزان،  باقی 
و 21 ميليون تومان چكی را كه به مرور از  آنها گرفته 
بودم،  در آن نوشته بودم؛ اما اين دفتر را هم سال 82 در 
انديمشك از من دزديدند! ديگر هيچ سرمايه ای نداشتم 
و اين دفتر، تنها چيزی بود كه برايم باقي مانده بود؛ حتی 
كشاورزان  هم نمی دانستند كه چقدر به من بدهكارند؛ 
از دست  مداركم  و  اسناد  آن، همه  با دزديده شدن  اما 
رفت و من ماندم و مشكالت بي پايان، و يكی از ضرر و 
زيان هايی كه متوجه من شد، اين بود كه، عالوه بر حساب 
به  و  نوشته  را هم  ايده هايم  افراد، در سررسيدم،  بدهي 
نوعی با آن ايده ها، راهبرد آينده خودم را ترسيم كرده 
بودم كه آ ن هم از دست رفت. به ناگاه متوجه شدم كه 
اين مشكل، بزرگتر از آن چيزي است كه فكر مي كردم، 
و افرادي كه مداركشان گم شده يا به سرقت رفته است، 
كه  صورتي  در  حاضرند،  خود  مدارك  كردن  پيدا  براي 
خدماتي به آنها ارائه شود، اين خدمات را بخرند و بازار 

خوبي در اين زمينه وجود دارد.
بنابراين، تصميم گرفتم كه در اين حوزه كاری بكنم تا 

نگاهی به زندگی علیرضا رضایی عارف، كارآفرینی پر از ایده های نو :

فارغ التحصیلی به معنای 
فارغ شدن از تحصیل نیست
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كسانی كه مداركشان به هر دليلی مفقود می شود، بتوانند 
راحت تر عمل كرده و تقاضاي صدور مدرك المثّني كنند. 
اولين ضرورت براي اينكه كار را به صورت الكترونيك در 
اين حوزه پيش ببرم، توليد يك نرم افزار خاص بود، من 
اين نرم افزار را توليد كردم و در شوراي عالي انفورماتيك 
كشور به ثبت رساندم و براي كسب مجوزهاي الزم نيز 
اقدام كردم. تقريباً از سال 83 بود كه براي كسب مجوزهاي 
مورد نياز وارد عمل شدم و با سازمان ها و نهادهاي مرتبط 
به  و  مترو  اتوبوسراني،  تاكسيراني،  مانند:  قضيه،  اين  با 
به  نهايت  در  و  نموده  رايزني  پست،  شركت  خصوص 
اين زمينه دست پيدا كردم. شركت  توافقات مهمي در 
پست، از جمله سازمان هايي بود كه همكاري بسيار خوبي 
براي سامان دهي اين موضوع با من داشت. اين سازمان، 
طي  و  كرد  قبول  را  آنها  پيشنهادهای  من،  بررسي  با 
قراردادي، رسماً همكاري ما آغاز شد. در ماه اول فعاليت، 
تنها 4 مشتري داشتيم و درآمدمان 4000 تومان بود، ماه 
دوم به 9000 تومان رسيد، ماه سوم به 35 هزار تومان، 
و  ميليون  سه  پنجم  ماه  تومان،  هزار   920 چهارم   ماه 
500 هزار تومان و ماه ششم پنج ميليون و 500 هزار 
تومان شد. هم اكنون در سطح كشور بيش از 70 شعبه 
داريم و در تمام استان ها و برخی از شهرستان ها فعاليم و 

روزانه 4000 تا 6000 نفر به ما مراجعه می كنند! 
ايده بعدی ام، نوشتن بزرگترين كتاب دنيا بود؛ قطورترين، 
كه  دنيا  كتاب  سنگين ترين  و  عجيب ترين   بزرگترين، 
15 تن وزن آن هست و قطر صفحات كتاب 9 متر است 
نشده  استفاده  آن  در  نيز  جوهر  يا  مركب  قطره  يك  و 
است! سنگين ترين كتاب دنيا در آمريكا و 1181 كيلوست 
و  متر  وايت برد يك  اندازه يك  ما 15 تن )هم   و كتاب 
به شكل  كتاب  است. شيرازه  در 85 سانت(  20 سانت 
كرده ام.  طراحی  غرفه   25 آن  داخل  كه  است  استوانه 
100 متر دور كتاب، 15 متر شعاع آن و 30 متر قطر 
استوانه ای  نماد  يك  به شكل  را  طرح  اين  است.  كتاب 
تومان   1000 كتاب  از  بازديد  برای  مردم  كردم.  پياده 
می دهند وارد شيرازه كتاب می شوند و صد متر دور كتاب 
می كنند.  خريد  و  می چرخند  می خوانند،  می بينند،  را 
وسط كتاب، يك سينمای كودك است كه آنها می توانند 
بچه های خود را در آنجا نگهداری كنند. اگر كسی قصد 
را كنده و  باشد، صفحه  را داشته  خريدن صفحه كتاب 
به او تحويل می دهم. هر صفحه 70 هزار تومان فروخته 
می شود و فردای آن روز، يك صفحه ديگر چاپ كرده و 

جايگزين آن صفحه می كنم. 
و  ايران  همدان،  در  »گردشگری  كتاب،  اين  عنوان 
جهان« است. 100 صفحه از كتاب به همدان، مشاهير و 
ديدنی های همدان، 300 صفحه به ايران و معرفی مشاهير 
و ديدنی های ايران و 300 صفحه ديگر به معرفی مشاهير 
اختراع  ثبت  كتاب  اين  می پردازد.  جهان  ديدنی های  و 
هم شده و يك كار خيلی خاص است و پنج نوع درآمد 
دارد. در سال 90 من حدوداً ماهی  30 ميليون تومان از 
آن  درآمد داشتم. در همدان استقبال از اين كتاب، بسيار 
خوب بود تا جايی كه در فصل هاي غير گردشگری، به 
روزی 426 نفر بازديد كننده پولی رسيديم. مدل بازديد 
از كتاب اين بود كه مثاًل من وارد اداره شما می شوم و بر 
اساس تعداد كارمندان )فرضاً 200 نفر( بليت رايگان  برای 
بازديد می دهم. فردای آن روز مواجه می شديم با افرادی 
كه بليت گرفته و به اتفاق خانواده برای بازديد آمده بودند، 
ولی ما برای هر نفر يك بليت می خواستيم؛ برای همين 
اعضا خانواده  برای ديگر  بايد  نيز هر كسی كه می آمد، 
بليت تهيه می كرد تا آنها نيز بتوانند از اين كتاب بازديد 

كنند و ما با اين مدل 426 نفر بازديد در روز داشتيم. 
 البته من آن را كنار گذاشتم؛ به خاطر اينكه در طرح 
»گردشگري  كتاب  شد.  شلوغ  سرم  يابنده«  »جوينده 
در  است.  كار سال 89 من  و جهان«  ايران  در همدان، 
سال 90 متوجه شدم كه دارم می بازم؛ چون  ديدم همه 
كارهايی كه دارم انجام می دهم، قائم به يك نفر است و 
آن يك نفر خودم هستم؛ به طوری كه ديدم اگر يك هفته 
گوشی خود را خاموش كنم همه چيز به هم می خورد؛ لذا 
بايد شبيه سازی می كردم، افرادی مثل خودم را پرورش 
می دادم و آنها را جايگزين خودم می كردم؛ برای همين 
از سال 90 رويكردم عوض شد: كتاب را بستم و در انبار 

گذاشتم و روی طرح »جوينده يابنده« متمركز شدم.
البته تاكنون هنوز كسی را پيدا نكرده ام كه اين كار را به 
او واگذار كنم؛ زيرا يك تيم قوی می خواهد و يك كار ناب 
است. آن را ثبت اختراع كردم. به من پيشنهاد كردند كه 
اين كار را، كه يك كار استثنايي است، در سازمان ملل 
به نمايش بگذارم. اگر آن را به انگليسی ترجمه اش كنم و 
به سازمان ملل ببرم، هم فرهنگ ايرانی را صادر مي كنم 
و هم صنايع دستی ايران را در فروشگاه ها و غرفه هايش 

عرضه كرده ام.
طرح ديگری كه در دست دارم، اين است كه مي خواهم 
فروشگاه  يك  قالب  در  را  كشور  كل  دستی  صنايع 

بسته بندی  شكل  به  و  كنم  معرفی  مجازی  زنجيره ای 
شده اي، به دست متقاضيان برسانم؛ مثاًل صنايع دستی 
اللجين همدان و سفال آن شناسنامه جهانی دارد و مردم 
آن  با  مردم  كه  مشكلی  ولی  می كنند؛  خريداری  را  آن 
مواجه هستند، اين است كه نمی توانند آن را حمل كنند؛ 
چون حمل و نقل سفال و سراميك، سخت است و بايد 
يك قالب خاص برای آن طراحی شود كه صرف نمي كند 
و هزينه سنگينی برای حمل و جابجايی آن بايد پرداخت 
شود. من اين مشكل را حل كرده ام و می توانم با  پست، 
هم  بندرعباس  روستاهای  تا  حتی  را  شكستنی  كاالی 

سالم تحويل بدهم !
علیرضا رضایی عارف دربارۀ تحصیالتش می گوید: 

در اواخر جنگ، ديدگاه غالب مردم اين بود كه هر كسی 
ديپلم بگيرد استخدام می شود، معلم می شود و در نهايت، 
يك حقوقی در حد متعارف آن زمان می گيرد؛ اما برای 
من در آن زمان، كار اولويت بيشتری پيدا كرد؛ مدرسه 
را رها كردم و بعد در دوران سربازی در تهران به صورت 
را  راهنمايی  سوم  مدرك  و  كردم  شركت  آزاد  داوطلب 
در دوره سربازی گرفتم؛ منتها در مقابلش مطالعه ام زياد 
است و بعد از چندين سال، عادت كرده ام كه روزی 4 الی 
6 ساعت در حوزه های مختلف مطالعه داشته باشم؛ البته 
جای افسوس دارد كه درس نخوانده ام، ولی می توانم اين 
كاستي را جبران كنم و برای جبران آن، در هر حيطه ای 
االن خيلی موفق  باشم مطالعه می كنم؛  نياز داشته  كه 
هستم و اعتقاد اصلی و راهبرد من اين است كه از دانش 
و تجربيات ديگران استفاده كنم و تاكنون اين موضوع را 

سرلوحه كارهايم قرار داده و پيش رفته ام.
در واقع از نظر من، فارغ التحصيلی به معنای فارغ شدن از 
تحصيل نيست. يك جوان، وقتی فارغ التحصيل می شود، 
تجربه  ندارم،  انگيزه  ندارم،  پارتی  ندارم،  پول  می گويد 
ندارم و كار ندارم، و اين يعنی اينكه دارد ناتوانی را به خود 
اطمينان  بايد  اين جوان  تزريق می كند؛ در صورتی كه 
داشته باشد كه سالمتی دارد، دسترسی به منابع ارتباطی 
تجربه  دارد،  توانمند  انسانی  منابع  به  دسترسی  دارد، 
ديگران را دارد، و سرمايه ديگران را هم در دسترس دارد؛ 
البته به شرطی كه به يك چيز ايمان داشته باشد، و آن 

اينكه » همه دنيا سرمايه من است.« 

یک جوان، وقتی فارغ التحصیل می شود، می گوید پول ندارم، پارتی ندارم، انگیزه ندارم، تجربه 

ندارم و كار ندارم، و این یعنی اینکه دارد ناتوانی را به خود تزریق می كند؛ در صورتی كه این 

جوان باید اطمینان داشته باشد كه سالمتی دارد، دسترسی به منابع ارتباطی دارد، دسترسي به 

منابع  انساني توانمند دارد، تجربه دیگران را دارد، و سرمایه دیگران را هم در دسترس دارد؛ 

البته به شرطی كه به یک چیز ایمان داشته باشد، و آن اینکه » همه دنیا سرمایه من است«
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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 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

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 
روز  در  و  است  شده  آغاز   97/12/20 مورخ  دوشنبه  روز  از  اینترنتی  صورت  به 

چهارشنبه مورخ 98/06/06 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 و 
مؤسسات آموزش عالی، در روزهای فوق به پایگاه اطالع رسانی این سازمان به 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 كد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 

طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور 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   6-3-3 جدید  آموزشی  نظام  داوطلبان  تبصره1: 
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.
 تبصره2: 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  42163 )كد 021( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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