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دهم ماه مبارک رمضان ، سالروز وفات همرس 

وفادار رسول مکرّم اسالم)صلّی ا... علیه و 

آله و َسلَّم( ، حرضت خدیجه کربی )سالم ا... 

علیها( ، برمتام مسلامنان عالَم تسلیت باد

چندنکته درباره ثبت نام آزمون 
کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای

از 19 خرداد آغاز می شود :

 ثبت نام آزمون كارداني نظام جديد 
فني و حرفه اي سال 1398

هشدار به داوطلبان 

آزمون سراسري سال 1398

ملی  نخبگان از برگزيدگان  بنیاد 
ادبی كشور پشتیبانی می كند

آیین نامه  اساس  بر  نخبگان  ملی  بنیاد 
ادبی  برگزیدگان  از  پشتیبانی  و  »شناسایی 
در  نخبگان  فعالیت  ارتقاء  هدف  با  و  کشور« 
حوزه زبان و ادبیات فارسی و تجلیل از بزرگان 
ادب فارسی، فرایند شناسایی آحاد اجتماعات 
و  است  کرده  آغاز  جاری  سال  در  را  ادبی 
تسهیالت ویژه ای را به برگزیدگان ادبی کشور 
»سرآمد  و  ادبی«  برتر  »مستعد  رده  دو  در 

ادبی« اعطا می کند.
از  پشتیبانی  و  »شناسایی  آیین نامه  اساس  بر 
شکل  به  متقاضیان  کشور«،  ادبی  برگزیدگان 
معتبر  نهادهای  سوی  از  معرفی  با  یا  فردی 
و  ادبی  تخصصی  نهادهای  ادبی،  )مجامع  ادبی 
کنند. شرکت  ارزیابی  فرایند  در  می توانند   )... 

تخصص های  و  داستان  شعر،  شامل:  ادبیات  حوزه 
زبانی و ادبی، از جمله نویسندگی، ویرایش و آموزش 
زبانی  زبان شناسی و پژوهش  فارسی، ترجمه،  زبان 

و ادبی است.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و 
آگاهی از شروط الزم به منظور بهره مندی از این تسهیالت، 
به نشانی اینترنتی: www.bmn.ir و برای نام نویسی 
و ثبت درخواست، به پایگاه اطالعاتی بنیاد به نشانی: 

 http://sina.bmn.ir مراجعه کنند.

      )قسمت اول(خود را برای امتحانات خرداد ماه آماده كنید       

)قسمت آخر(استعداد هرگز كافي نیست ... 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فرصت مجدد ثبت نام رشته های پذيرش براساس
 سوابق تحصیلي كارشناسي  ناپیوسته سال 1398 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
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مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس هاي »فقه« و »اصول عقايد« 
رشته علوم و معارف اسالمي   نظام قديم 

آزمون  سراسري  سال 1398
1-  درس فقـــه: کتـــاب آشـــنایي بـــا فقـــه، 
نوشـــتة ملیحـــه حاجیـــان، انتشـــارات مدرســـه.
ــان  ــاب جهـ ــد: کتـ ــول عقایـ 2-  درس اصـ
ـــد:  ـــدر( ک ـــا و ق ـــي و قض ـــدل اله ـــي 3 )ع بین
2009، شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، 

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

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
آن گاه که روزه مي گیري، باید چشم و گوش و 

مو و پوست تو هم روزه دار باشد. 

 دنیا خانه اي است که از آن بگذرند، نه جایي 
که در آن به سر برند، و مردم دوگونه اند: یکي 
آن که خود را فروخت و خویش را به تباهي 
آزاد  و  خرید  را  خود  که  دیگري  و  انداخت، 

ساخت. 

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
دزدترین مردم کسي است که به خاطر سرعت 
و شتابزدگي، از نماز خود بکاهد. نماز چنین 
پیچیده  در هم  مندرسي  انساني چون جامة 

شده و به صورت او پرتاب مي گردد.
جدید  نظام  کارداني  دوره هاي  آزمون  در  ثبت نام  1ـ 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه 
غیردولتي و غیرانتفاعي سال 1398 از روز یکشنبه 19 
خرداد آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه 26 خرداد ادامه 

خواهد یافت. 
نظر  در  مهلت  در  که  است  الزم  متقاضیان،  تمام  2ـ 
گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي 
ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم کردن مدارك و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  
مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون یاد شده 

اقدام کنند. 
3ـ از آنجایي که ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، 
در یك مرحله انجام مي شود، داوطلبان باید همزمان با 
ثبت نام، نسبت به درج رشته محل هاي تحصیلي خود در 
فرم تقاضانامه اینترنتي، با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام کنند. 
با توجه به آنکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت  ـ   4
اینترنتي انجام مي شود، شایسته است که داوطلبان، با 
استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که پرداخت 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني 

یاد شده و پرداخت مبلغ تعیین شده اقدام کنند.
5ـ  ضمناً داوطلباني که عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و 
غیرانتفاعي هستند، شایسته است که عالوه بر پرداخت 
مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده براي 
رشته هاي  گزینش  در  شرکت  به  عالقه مندي  اعالم 

مؤسسات مذکور اقدام کنند.
6 ـ الزم به یادآوري است که دفترچه راهنماي آزمون 
دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي 
غیرانتفاعي  و  غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
از  آزمون،  این  ثبت نام  شروع  با  1398همزمان  سال 
طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش در دسترس 

داوطلبان قرار خواهد گرفت.
7ـ پذیرش در 9 رشته امتحاني آزمون دوره هاي کارداني 
نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش 
عالي غیردولتي و غیرانتفاعي سال 1398 که مشخصات 
آنها به همراه اطالعات مربوط به منابع و ضرایب دروس 
آزمون هر یك از رشته ها  و عناوین دیپلم، کد رایانه ای و 
همچنین دیپلم هاي مورد پذیرش در اطالعیه مربوط به 
همین ثبت نام، در همین شماره از نشریه درج گردیده 

است، از طریق آزمون خواهد بود.
در  پذیرش  که  رشته هایي  آزمون  است  گفتني  8ـ 
آنها » با آزمون« صورت مي گیرد، در روز جمعه مورخ 

98/5/11 برگزار خواهد شد.
9ـ پذیرش در 30 رشته امتحاني دیگر از این دوره ها، 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است که 
مشخصات آنها نیز به همراه اطالعات مربوط به همین 
ثبت نام، در همین شماره از نشریه درج گردیده است.   

یا  دانش آموزان  که  است  یادآوري  به  الزم  10ـ 
به  مجاز  نیز  نظري  تحصیلي  شاخه  فارغ التحصیالن 

ثبت نام در این آزمون هستند. 
موفق باشید

چند نكته دربارة ثبت نام آزمون كارداني نظام جدید فني و حرفه اي 98 
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دانشجويان  انتقال  و  نقل  سامانه  ايجاد 
شاهد و ايثارگر علوم پزشکی 

وزارت  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  امور  مدیرکل 
ویژه  انتقال  و  نقل  سامانه  اندازی  راه  از  بهداشت، 

دانشجویان شاهد و ایثارگر تا شهریورماه، خبر داد.
و  شاهد  دانشجویان  افزود:  رحیمی  حسن  سید  دکتر 
ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی، 
از قانون نقل و انتقال ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر 
منظور،  همین  به  و  می کنند  پیروی  کشور  سراسر  در 
برای نقل و انتقال و مهمانی این دسته از دانشجویان، 

سامانه ای طراحی شده است.
مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت 
اظهار داشت: با ایجاد این سامانه، تمامی نقل و انتقال و 
مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در 
دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس آن صورت می گیرد 
افراد،  این  مهماني  و  انتقال  و  نقل  اینکه  به  توجه  با  و 
می توانند  دانشجویان  می شود،  انجام  سال  در  دوبار 

درخواست های خود را در آن ثبت کنند.
دکتر رحیمی یادآور شد: این سامانه تا اول شهریورماه 
98 راه اندازی می شود و دانشجویان شاهد و ایثارگر در 
دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از آن استفاده کنند.

مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اعالم كرد:

زمان آزمون »ای پی تی« دانشگاه آزاد 
تغییر كرد

زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی »ای پی تی« 
دلیل  به  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  خردادماه  نوبت 
همزمانی با آزمون کارشناسی ارشد سال 98 تغییر 

کرد.
آزمون EPT نوبت خرداد دانشگاه آزاد اسالمی، به دلیل 
سازمان   98 کارشناسی ارشد سال  آزمون  با  همزمانی 
تاریخ  به  تاریخ 24 خرداد  از  سنجش آموزش کشور، 

31 خرداد تغییر یافت.
الزم به یادآوري است که پیش از این قرار بود که این 
آزمون در 24 خردادماه 98 برگزار شود؛ اما با توجه به 
دلیل  به   98 سال  کارشناسی ارشد  آزمون  زمان  تغییر 
وقوع سیل در برخی از مناطق کشور، این تاریخ تغییر 

کرد.

برای نیمسال اول سال تحصیلي98 ـ 99 :

پذيرش بدون آزمون كارشناسی ناپیوسته 
آزاد آغاز شد

مقطع  در  تحصیلی  سوابق  براساس  پذیرش 
تحصیلی  اول سال  نیمسال  ناپیوسته  کارشناسی 

98-99 دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد.
پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی 
دانشگاه  تحصیلی 99-98  سال  اول  نیمسال  ناپیوسته 

آزاد اسالمی، از روز گذشته )15 اردیبهشت( آغاز شد.

تمامی متقاضیان می توانند تا روز چهارشنبه 6 شهریور 98 
 azmoon.org :با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی
ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام در این آزمون را دریافت 
و پس از مطالعه و کسب آگاهی های کامل در خصوص 
انتخاب رشته، در صورت تمایل و داشتن شرایط، بعد از 
تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام در یك رشته و 

حداکثر 20 محل در سامانه اقدام کنند.
تمامی متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته، با دارا بودن 
مدرك کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( و کاردانی دانشگاه 
دوره  در  رشته ای  هر  در  می توانند  کاربردی،  ـ  علمی 

مذکور ثبت نام کنند.
الزم به ذکر است که گزینش نهایی داوطلبان، بر اساس 
اولویت معدل کل دوره کاردانی )فوق دیپلم( و برحسب 
اینترنتی  ثبت نام  فرم  در  داوطلب  انتخابی  رشته  کد 

صورت خواهد گرفت.
رشته  در  که  ناپیوسته،  کارشناسی  دوره  متقاضیان 
غیر متجانس با مقطع کاردانی پذیرفته می شوند، الزم 

است با نظر گروه آموزشی مربوط، دروس پیش نیاز یا 
جبرانی رشته قبولی را در واحد دانشگاهی محل پذیرش 

بگذرانند.
نظر به اینکه پذیرش داوطلبان در این مرحله، بر اساس 
معدل کل دوره کاردانی )فوق دیپلم( انجام می گیرد، لذا 
ترتیب تقدم و تأخر کد رشته محل های انتخابی از سوي 
داوطلب، هیچ گونه تأثیر یا امتیازی در پذیرش نخواهد 

داشت و اولویت صرفاً براساس عالیق داوطلب است.
بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط، هر داوطلب می تواند 
مطابق شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب 

مندرج در دفترچه راهنما شود.
را دقیقاً  باید معدل کل مقطع کاردانی خود  داوطلبان 
مطابق معدل مندرج در مدرك فارغ التحصیلی شان درج 
نمایند؛ چرا که در صورت مغایرت اعالمی با معدل مندرج 
در مدرك فارغ التحصیلی، از ثبت نام و ادامه تحصیلشان 

جلوگیری خواهد شد و قبولی آنها لغو می گردد.
ضمناً یادآوري مي شود که مسؤولیت ناشی از عدم رعایت 
دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در دفترچه راهنمای 
ثبت نام برای هر رشته تحصیلی، به عهده داوطلب است، 
و موضوع خالف یا عدم رعایت ضوابط و شرایط )سهوی 
یا عمدی( حتی اگر پس از قبولی فرد در این مرحله از 
قبولی  از تحصیل مشخص شود،  یا هر مرحله  پذیرش 
ادامه  از  و  تلقی شده  یکن«  لم  »کان  دانشگاه  در  وی 

تحصیل او ممانعت می شود.

از ۲۰ خرداد آغاز مي شود:

  ثبت نام نقل و انتقال دانشجويان شاهد و 
ايثارگر 

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، از 
98 لغایت پنجشنبه ۲۰  ۲۰ خرداد  روز دوشنبه 
تیر 98 فعال و آماده ثبت درخواست دانشجویان 

واجد شرایط انتقال و مهمانی است.
سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، از روز 
 98 تیر   20 پنجشنبه  لغایت   98 خرداد   20 دوشنبه 
فعال و آماده ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر 
واجد شرایط مقطع کارشناسی ورودی سال 97 و ماقبل 
که  است  ذکر  شایان  است.  مهمانی  و  انتقال  متقاضی 
از پذیرش  ایثارگر وزارت علوم،  امور شاهد و  اداره کل 

درخواست های خارج از این سامانه، معذور است.
ادامه درصفحه بعد
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1- دانشجویانی که سال گذشته حکم مهمانی یا حکم 
مشروط داشته اند، الزم است که در این سامانه ثبت نام 

و حتماً شرایط و وضعیت تحصیلی خود را درج کنند.
رسیدگی به تقاضای دانشجویان به ترتیب اولویت ذیل 

انجام می پذیرد:
1ـ فرزند اناث شهید، 2ـ فرزند ذکور شهید، 3ـ جانباز 
50 درصد و باالتر و آزاده، 4ـ همسر شهید، 5 ـ جانباز 
باالتر  تا 49 درصد، 6ـ همسر جانباز 50 درصد و   25

آزاده، 7ـ فرزند اناث جانباز 50 درصد و باالتر و آزاده، 
باالتر و آزاده، 9ـ  8 ـ فرزند ذکور جانباز 50 درصد و 
همسر جانباز 25 تا 49 درصد، 10ـ فرزند اناث جانباز 
 49 تا   25 جانباز  ذکور  فرزند  11ـ  درصد،   49 تا   25

درصد
با  می توانند  مهمانی  یا  انتقال  متقاضی  دانشجویان 
دانشجویان،  امور  سازمان  »سجاد«  سامانه  به  مراجعه 
رهگیری  کد  و  اقدام  خود  درخواست  ثبت  به  نسبت 

دریافت کرده و نتیجه بررسی را در زمان مقرر از طریق 
همان سایت با درج کد رهگیری مشاهد کنند.

ثبت نام  زمان  اتمام  از  پس  که  است  ذکر  به  الزم 
و  شاهد  دانشجویان  امور  کل  ادارات  دانشجویان، 
ایثارگر ملزم هستند که از تاریخ 31 تیر 98 در سامانه 
)ایثارگری،  دانشجو  مدارك  به  توجه  با  و  »سجاد«، 

وضعیت تحصیلی(، در این زمینه اقدام کنند.

ــن  ــه هفدهمیـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــه بـ ــاند کـ ــالع مي رسـ ــه اطـ ــیله بـ  بدین وسـ
ــه  ــا توجـ ــورخ 97/12/26، بـ ــجو مـ ــرش دانشـ ــنجش و پذیـ ــوراي سـ ــه شـ جلسـ
بـــه درخواســـت داوطلبـــان، در آزمـــون سراســـري ســـال 1399، بـــرای آخریـــن 
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 ذی ـــق م ـــؤال( مطاب ـــه س )دو مجموع
مشـــترك دو نظـــام آموزشـــی قدیـــم و جدیـــد  )3-3-6(، ســـؤال یکســـان طـــرح 

ـــد. ـــد ش خواه

 یك آزمون )یك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قدیم.
 یـــك آزمـــون )یـــك مجموعـــه ســـؤال( بـــراي دانش آمـــوزان نظـــام  جدیـــد 

.)6-3-3(
ـــام  ـــا نظ ـــم ی ـــام قدی ـــل نظ ـــه فارغ التحصی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــه: داوطلب توج
ـــه  ـــام آموزشـــي ک ـــه نظ ـــوط ب ـــون مرب ـــد در آزم ـــاً بای ـــد آموزشـــي هســـتند، لزوم جدی

در آن فارغ التحصیـــل شـــده اند، شـــرکت نماینـــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات هفدهمین شورای سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/1۲/۲6در باره آزمون سراسری 1399

 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
کتاب های:  از  هنر  آزمایشی  گروه  تخصصی  سؤال های  از  بخشی  که  می رساند 
)کد:   1 تاریخ  در  هنر  سیر   ،)594/1 )کد:  هنر2  کارگاه   ،)594 )کد:  هنر1  کارگاه 
 ،)594/7 )کد:  طراحی  فضا،  انسان،   ،)594/8 )کد:   2 تاریخ  در  هنر  سیر   ،)594/3
تجسمی  هنرهای  مبانی   ،)594/6 )کد:  ایران  فرهنگی  و  هنری  میراث  با   آشنایی 
)کد: 358/21(، طراحی1 )کد: 359/92(، طراحی2 )کد: 489/9(، آشـنایی با بنـاهای 

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

ادامه از صفحه قبل

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

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

می رساند   1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
مبانی  کتاب های:  از  هنر  آزمایشی  گروه  تخصصی  سؤال های  از  بخشی  که 
)کد:  طراحی2   ،)210638 )کد:  طراحی1   ،)210639 )کد:  تجسمی  هنرهای 
گرافیك  در  خط   ،)210628 )کد:  تـاریخی  بنـاهای  با  آشـنایی   ،)211644
نقاشی  کارگاه   ،)210626 )کد:  نقشه کشی  و  فنی  ترسیم   ،)212621 )کد: 
طراحی   )211618 )کد:  عکاسی2   ،)210644 )کد:  عکاسی1   ،)211648 )کد: 
 ،)359/77 )کد:  سنتی1  نقوش  طراحی  کارگاه   ،)494/8 )کد:  لباس  و   اندام 
 ،)359/30 )کد:  ایران1  دستی  صنایع  با  آشنایی   ،)212638 )کد:    حجم سازی1 
سازهای  شناخت   ،)210659 )کد:  ایرانی  موسیقی  ساختار  و  نظری  مبانی 

شناخت   ،)210660 )کد:  ارشه ای(  زهی  )سازهای  سمفونیك1  ارکستر 
 )211664 )کد:  ضربی(  و  بادی  )سازهای  سمفونیك2  ارکستر  سازهای 
 ،)210627 )کد:  مصالح  و  مواد  شناخت   )210658 )کد:  ایرانی  سازشناسی 
ماکت شناسی و  حجم شناسی   ،)212664 )کد:  نقشه کشی  در  رایانه   کاربرد 
تصویرسازی مبانی   ،)212620 )کد:  صفحه آرایی  اصول  و  پایه   ،)212627  )کد: 
)کد: 212619(، اصول و مبانی طراحی صحنه )کد: 211624(، اصول و مبانی ماسك 

و گریم )کد: 212625(، طراحی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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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 نتايج دانشگاه آزاد اسالمی

بدین وسیله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1398 صرفاً براساس سوابق تحصیلي »معدل 
کل دوره کارداني« صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ 98/۰۲/1۰ لغایت 98/۰۲/۲1 ( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذیرش در 
این رشته ها، از روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 تا روز جمعه مورخ 1398/5/11 به پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات 
مربوط به آن )موضوع اطالعیه مورخ 98/02/16( که از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام 

نمایند. داوطلبان مي توانند براي اطالع از رشته هایي که پذیرش آنها با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي شود، به جدول ذیل مراجعه نمایند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در رشته های پذيرش 
براساس سوابق تحصیلي »معدل كل دوره كارداني« دوره هاي  كارداني به 

كارشناسي  ناپیوسته سال 1398 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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خرداد ماه، همیشه برای دانش آموزان، ماه مهم و پرکار، 
 9 نتیجة  کسب  و  تحصیلی  سال  آخر  امتحانات  ماه  و 
برای  ماه  خرداد  اما  است؛  درس  در کالس  ماه حضور 
دانش آموزان سال دوازدهم، اهمیتی دو چندان دارد؛ زیرا 
باید خود را برای امتحانات نهایی آماده کنند؛ امتحاناتی 
که سؤال از طرف دبیر خودشان طرح نمی شود و تصحیح 
اوراق امتحانی نیز بر عهدۀ دبیر دیگری خواهد بود؛ از 
سوی دیگر، نتیجة این آزمون در کنکور آنها نیز تأثیر 
را کسب  نمره های خوبی  بتوانند  اگر  و  داشت،  خواهد 
آنها  سراسری  آزمون  در  درصد   30 تا  می تواند  کنند، 
امتحان  برای چنین  باشد. بی شك،  تأثیر مثبت داشته 
مهم و سرنوشت سازی، باید آمادگی کامل داشت و آن 
مطالب  دانش آموزی  اگر  زیرا  نکرد؛  برگزار  سرسری  را 
نمرۀ  با دقت مطالعه کند، کسب  را  کتاب درسی خود 
20 کار دشواری نیست، و بدون شك، از کسب درصد 
100 یا حتی 90 در آزمون سراسری ساده تر است؛ زیرا 
می شود  گرفته  آزمون  درس  یك  از  تنها  روز،  هر  در 
برای  را  خود  ذهن  که  ندارد  ضرورتی  دانش آموز  و 
پاسخگویی به سؤال های متعدد و متنوع دروس مختلف 
در چند ساعت، آماده کند. همچنین زمان آزمون های 
فرصت  سِر  می تواند  دانش آموز  و  است  کافی  تشریحی 
آن  به  و  کند  فکر  دربارۀ هر سؤال  آرامش خاطر،  با  و 
پاسخ صحیح بدهد. به تجربه دیده ایم که سطح سؤاالت 
نهایی نیز ساده تر از سؤاالت آزمون سراسری است، و در 
نهایت در امتحانات نهایی، تمام دانش آموزان می توانند 
نمره 20 بگیرند، و این آزمون، یك آزمون رقابتی مثل 
آزمون سراسری نیست که فقط یك داوطلب، نفر اول 

نفر رتبة تك رقمی کسب می کنند،  تنها 9  می شود و 
و حتی اگر دو نفر هم استثنائاً وضعیت مشابه ای داشته 
نفر  را کسب کنند،  رتبه 100  مثال  به فرض  و  باشند 
رتبة 101  واقع  را خواهد داشت؛ در  رتبة 102  بعدی 
امتحان  در  گفتیم،  که  طور  همان  اما  می شود؛  حذف 
آزمون،  در  حاضران  کل  اینکه  برای  منعی  هیچ  نهایی 
نمرۀ 20 بگیرند، و در یك سطح باشند، وجود ندارد، و 
اگر چنین اتفاقی نمی افتد، به دلیل سطح علمی متفاوت 

دانش آموزان است.
بیشتر  هر چه  آمادگی  منظور  به  نکاتی چند  اینجا  در 
ماه  خرداد  امتحانات  براي  دوازدهم  دانش آموزان 

تقدیمتان می گردد. 

چگونه درس بخوانیم؟
* یك جدو ل زمانی تهیه کنید تا از قبل بدانید که طی 
هر هفته، چند ساعت را باید به درس خواندن اختصاص 
بهتر و بیشتر  از روز می توانید  دهید و در چه ساعاتی 
نباید  روزها  این  که  باشید  داشته  بخوانید. دقت  درس 
به توانمندی های ذهنی خود مغرور شوید و مطالعه تان 
را به ساعتی در شب و چند ساعتی در تعطیالت آخر 
هفته محدود کنید؛ زیرا قرار است در امتحانی شرکت 
کنید که سؤال های آن را دبیرتان طرح نکرده است و 
درسی  مطالب  بر  بیشتری  تسلط  باید  شما  نتیجه  در 
خود داشته باشید. فکر مطالعه در شب امتحان و کسب 
بیرون کنید؛  از ذهن خود  نیز  را  زمان  آمادگی در آن 
دارد که شب  امکان  و  ندارید  آینده خبر  از  چون شما 
مطالعه  نتوانید  شما  بد،  یا  خوب  دالیلی  به  امتحان، 

کنید. باید به این نکته توجه داشته باشید که اصاًل شب 
قبل از امتحان، زمان فراگیری نیست، بلکه شما در این 
شب باید به مرور مطالب و حل تمرین بیشتر بپردازید.

* به میزان تمرکز خود نیز توجه کنید تا از زمانی که 
صرف درس خواندن می کنید، حداکثر استفاده را ببرید. 
اگر از افرادی هستید که در جای خلوت به فکر و خیال 
فرو می روید، در کنار خانواده مطالعه کنید، و برای اینکه 
استفاده  واکمن  از  نشود،  مزاحمتان  مختلف  صداهای 
نمایید؛ البته ما هم قبول داریم که تمرکز داشتن و شش 
دانگ حواس را به درس و مطالعه دادن، کاری دشوار 
است. اگر شما هم از آن گروه دانش آموزانی هستید که 
مطالعه، کمی  نیم ساعت  از  بعد  زود خسته می شوید، 
نباید زمان این استراحت، طوالنی  اما  استراحت کنید، 
شود؛ حتی یك استراحت 5 دقیقه ای هم می تواند کافی 
برخیزید  خود  جای  از  می توانید  مدت  این  در  باشد. 
سراغ  دیگر  بار  و  دهید  انجام  را  تمرین های کششی  و 
مطالعاتی  دورۀ  چهار  یا  سه  از  بعد  البته  بروید؛  درس 
30 دقیقه ای، می توانید به خود یك استراحت طوالنی تر 
استراحت کنید. در مدت  یا 20 دقیقه  تا 15  و  دهید 
که  کنید  می کنید، سعی  کوتاهی  استراحت  که  زمانی 
ممکن  زیرا  نروید؛  اینترنت  و  تلویزیون  تلفن،  سراغ  به 
است که این وسایل، در وجود شما وابستگی ایجاد کند 

و نگذارد که به سمت درستان برگردید.
* در استراحت های کوتاه مدت، از هر کاری مثل خواندن 
با کلمات سر  ... که  و  تلفن حرف زدن  کتاب داستان، 
مغزتان  که  دهید  اجازه  و  کنید  دارد، خودداری  کار  و 
از خستگی اش دور شود. در  تا  باشد  به دور  از کلمات 
استراحت های کوتاه مدت، در فضای مطالعه یك 
را در آن  یعنی موقعیت مکانی خود  بزنید؛  دور 

لحظه تغییر دهید.  
شما  مطالعة  محل  که  باشید  داشته  توجه   *
بدنتان  تا  باشد  داشته  مناسب  هوای  و  نور  باید 
احساس خستگی نکند و تمرکز شما از بین نرود. 
کوتاهی های  دلیل  به  دانش آموزان،  از  برخی   *
یك  سراغ  اینکه  از  دقیق،  مطالعة  عدم  و  قبلی 
همیشه  و  می ترسند  بروند،  خاص  درسی  کتاب 
موکول  بعد  به  را  نظر  مورد  مطالعة درس  زمان 
می کنند. به چنین افرادی پیشنهاد می کنیم که 
بدون  بروند.  کتاب  آسان  مباحث  سراغ  به  ابتدا 
مطالب  درصد   20 حداقل  درسی  هر  در  شك، 
در حد دانش آموزان ضعیف نوشته شده است، و 
شما با مطالعه مباحث مورد نظر و تسلط بر آنها، 
جسارت الزم را برای مطالعه قسمت های دیگر آن 

خود را برای امتحانات خرداد ماه آماده كنید       
      )قسمت اول(
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درس پیدا می کنید. اگر به درستی نمی دانید که کدام 
است،  مناسب تر  اولیه  مطالعة  برای  کتاب  قسمت های 

این بخش ها را از دبیر خود سؤال کنید. 
* در حین مطالعة درس، مضمون اصلی آن را دریابید 
و دقت کنید که در این قسمت از درس، بحث به چه 
موضوعی اشاره دارد و چگونه یا در چه مراحلی آن را 
بیان کرده است. همراه با خواندن درس، به طور مرتب 
برای خود سؤاالتی طرح کنید تا توجه شما به موضوع 
درس، بیشتر جلب شود. سؤاالت طرح شده باید با توجه 

به اصل مطلب و کلید هر پاراگراف باشد.
که  را  متنی  سنگین،  درسی  مطالب  در  مثال،  برای 
از  بعد  و  کنید  تقسیم  به بخش هایی  مطالعه می کنید، 
خواندن هر بخش، مکث کوتاهی بکنید و سپس مطالعة 
خود را ادامه دهید. این مکث ها باعث می شود که به فکر 
خود انسجام بدهید و در انتها بتوانید مطالب را به خاطر 
بیاورید. دقت کنید که یادآوری باید درست بعد از هر 
مکث باشد. در هنگام مکث باید از خود بپرسید: »سه 
نکتة اصلی و قابل آزمون قسمتی که خواندم، چه بود؟« 
و با طرح سؤال هایی دربارۀ آن، ذهن خود را آماده کنید. 
به یاد داشته باشید در نتیجة همین یادآوری هاست که 

مطالب در ذهنتان ثبت و ضبط می شود. 
به  مطالعه،  پایان  در  مطالب  مرور  که  است  ممکن 
مهم  اما  باشد،  گیری  وقت  و  طاقت فرسا  کار  نظر شما 
اینجاست که بدون گذراندن این مرحله، کار مطالعة تان 
کامل نخواهد شد و یادگیری عمیق و دقیق، در نتیجة 

مرور و بازبینی مطالب به دست می آید.
کمبود  دچار  امتحانات  ایام  در  معموالً  دانش آموزان   *
وقت مي شوند و به دلیل استرس زیاد، نمي توانند همه 
بنابراین،  بخوانند؛  دقت  به  را  درسي  کتاب  فصل هاي 
مبحث،  یك  مطالعة  از  قبل  کتاب  مطالب  طبقه بندي 
به  پاسخگویي  براي  شما  به  شایاني  کمك  مي تواند 
از  قبل  می توانید  کار،  این  انجام  برای  بکند.  سؤاالت 
از خود بپرسید که کدام مبحث را خوب  شروع درس، 
بلد هستید، کدام مبحث بسیار مهم است، کدام مبحث 
نیاز به توجه بیشتري دارد و کدام مبحث اولویت اول را 

براي مطالعه دارد.
 * مطالعات نشان می دهد در صورتی که هشت ساعت 
بهتر  نمانید، حافظه  شما  بیدار  تا دیر وقت  و  بخوابید 
آسیب  خواب  اختالل  اثر  بر  انسان  مغز  می کند.  عمل 
مغز  زمان،  آن  در  است که  زمانی  زیرا خواب  می بیند؛ 
خود را ترمیم و بازسازی می کند. مغز شما پس از دریافت 
اطالعات درسی، نیاز به بازسازی دارد و خوابیدن، تنها 

راه مؤثر برای این بازسازي است.
* به خودتان نگویید که این درس را دوست ندارم؛ زیرا 
این اظهار ناراحتی و انزجار، تأثیر بسیاری بر آرامش و 
دروس،  این  که  بپذیرید  و  داشت،  خواهد  شما  تمرکز 
بخشی از برنامه مطالعاتی شماست و باید با مباحث آن 

ارتباط برقرار کنید.
استفاده  کتاب  از  خارج  مطالب  و  جزوات  از  اگر   *
می کنید، دقت کنید که این مطالب، با مطالب موجود 
در کتاب، انسجام و سازمان دهی الزم را داشته باشد تا 
مطالب مثل حلقه های جدا از هم، یك زنجیر در نیایند.

بچه ها  از  بسیاری  باشید.  حساس  خود  اشکاالت  به   *
اشکاالت ساده، مانند: خطای محاسبه، درست نخواندن 
متن سؤال و... را اشکال نمی دانند. آنها بلد نبودن های 
بلد  توهم  در  هم  بسیاری  و  می دانند  اشکال  را  بزرگ 

بودن هستند!
ترم،  از  اعم  خود،  گذشتة  نوبت های  امتحانی  اوراق   *
به  اوالً  تا  کنید  مرور  دیگر  بار  را  و...  ماهانه  ترم،  نیم 
نوعی مرور کرده باشید و ثانیاً اشتباهاتی را که آن زمان 

داشتید، مجدداً تکرار نکنید.
* هر وقت فکري منفي به سراغ شما آمد، فوراً همان فکر 
را به شکل مثبت تغییر دهید و با صداي بلند براي خود 
تکرار کنید؛ مثاًل ممکن است فکرکنید که همه بچه ها 
یك دور کامل درس را خوانده اند و به آن مسلط هستند، 
چنین  اگر  مي زنید.  کله  و  سر  کتاب  با  هنوز  شما  اما 
فکري به سراغتان آمد، بالفاصله به خود تلقین کنید که 
توانسته اید با مطالعه کافی و مفید، نمرات بهتری بگیرید 
و با صدایي رسا بگویید: »من قباًل چنین امتحان هایي 
داده و اکثر مواقع هم نمره خوبي گرفته ام.« البته این 
به معنای آن نیست که به خود اعتماد دروغین داشته 
باشید، اما افکار منفی، بسیار سّمی است و می تواند مانع 

مطالعه و فراگیری شما شود. 
تحریر  میز  پشت  امکان،  صورت  در  مطالعه،  هنگام   *
بنشینید یا اگر روی زمین مطالعه می کنید، قوز نکنید 
هموار  و  مسطح  طور  به  باید  کتاب  بنشینید.  راست  و 
روی میز قرار بگیرد و فاصلة آن با چشمتان حدود 40 
سانتی متر باشد. اگر وضعیت شما هنگام درس خواندن، 
سست و نامطمئن باشد، خستگی، حواس پرتی و خواب 

آلودگی، زودتر سراغ شما می آید.
* برنامه امتحانات را در محل مناسب، به نحوی که در 
معرض دیدتان باشد، نصب نمایید و یك هفته قبل از 
شروع فصل امتحانات، سعی کنید که خالصة دروس را 
فیش برداری و فهرست نکات مهم را آماده و در پوشه ای 

جمع آوری کنید.

ايام امتحانات چه كنیم؟
به  راجع  دوستانتان  با  امتحان،  از  قبل  شب های   *
اضطراب و دلشوره و امتحان صحبت نکنید. بهتر است 
قابل  مسری،  بیماری  یك  همچون  نگرانی،  که  بدانید 

سرایت به دیگران است.
عمیق  نفس  جدید،  مطلب  هر  کردن  دوره  از  قبل   *
بکشید و سعي کنید که ذهن خود را از هر فکر دیگري 
که  زمان بندي  جدول  پایان  در  ضمن،  در  کنید؛  پاك 

در  زدن  قدم  براي  را  زماني  کرده اید،  تهیه  خود  براي 
هواي آزاد در نظر بگیرید. انجام این کار باعث مي شود 
که قبل از امتحان فردا، احساس آرامش عمیقي به شما 

دست دهد.
و  بگیرید  دوش  امتحان،  از  قبل  شب  که  بهتراست   *
با  بعد،  روز  تا  کنید  استراحت  هر شب  معمول  مطابق 
حضور  امتحان  جلسه  در  بیشتری،  نشاط  و  شادابی 
یابید و سعی کنید که شام را به طور مختصر و سبك 
قبل  که شب  نیست  آن  از  بدتر  هیچ چیز  کنید.  میل 
اندازه کافی نخوابیده باشید. ممکن است  از آزمون، به 
که وسوسه شوید و تمام ساعات شب را بیدار بمانید و 
خود را برای امتحان آماده کنید، اما هنگامی که زمان 
امتحان فرا می رسد، قادر نخواهید بود همه اطالعاتی را 
که یاد گرفته اید، به خاطر بیاورید. مغز در این حالت، 
نشان  مطالعات  می کند.  تالش  ماندن  بیدار  برای  فقط 
می دهد که نخوابیدن در شب امتحان، عملکرد حافظه 

را نابود کرده و به شدت پایین می آورد.
تا 45  امتحان، حدود 30  * سعی کنید که صبح روز 
به  کوتاه  تا  نگاهی  شوید  بیدار  خواب  از  زودتر  دقیقه 

لیست مرور و فلش کارت خود بیندازید. 
برگزار  رمضان  مبارك  ماه  در  امتحانات  اکثر  امسال   *
می شود. حتماً در این ایام سحری صرف کنید و با این 
بهانه که بدخواب می شوم، از خوردن یك سحری مقوی 
و مناسب خودداری نکنید؛ زیرا نخوردن سحری، باعث 
افت قند خون شما می شود و در نتیجه تمرکزتان را در 

پاسخگویی به سؤاالت از بین می برد. 
* اگر ظرف کوچکی از غذا را به آرامی بخوریم، همان 
یك ظرف کوچك غذا، بدن را تا زمان افطار نگاه می دارد، 
اما هنگامی که غذا به صورت نجویده، تند تند و با آب 
فراوان خورده می شود، بخش عمده ای از آن به صورت 
هضم نشده دفع شده و تبدیل به انرژی نمی شود. دقت 
انجام  دهان  در  غذا  درصد هضم   70 که  حدود  کنید 
می شود؛ چون مری و معده که دندان ندارند تا غذا را 
خوبی  به  باید  غذا  کردن  آسیاب  بنابراین،  کنند؛  خرد 
در دهان انجام شود. الزمة انجام این کار، آن است که 

لقمه های وعده سحری، کوچك باشد. 
* مصرف انواع نوشیدنی ها، اعم از آب، دوغ، نوشابه یا 
شدن  رقیق  موجب  غذا،  خوردن  بین  دمنوش ها  انواع 
آنزیم های هضم کننده شده و دیگر غذا هضم نمی شود؛ 
انواع اسیدها و آنزیم هایی که در معده وجود دارند، قرار 
است که غذا را تبدیل به مولکول کنند، و اگر پرخوری 
هم به آب خوردن وسط غذا اضافه شود، آن گاه بازگشت 
می افتد.  اتفاق  کردن(  ترش  )همان  مری  به  اسید 
خشك،  غذاهای  کالباس،  سوسیس،  مصرف  همچنین 
کوکو، کتلت و بادمجان در سحری مضر است و توصیه 
نمي شود، اما مصرف ساالد، برنج با خورشت، نان، میوه و 

یك فنجان شیر، مناسب این وعده غذایی است.
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   در شماره پیش، به برخي از ویژگي هایي که در کنار 
هدایت  موفقیت  سمت  به  را  شما  مي توانند  استعداد، 
اشاره  برسانند،  حداکثر  به  را  شما  استعداد  و  کنند 
کردیم؛ ویژگي هایي چون خود باوري، عالقه نشان دادن 
به کار، داشتن ابتکارعمل، تمرکز بر موضوع و آمادگي 
سایر  شرح  و  معرفي  به  نیز  شماره  این  در  کار.  انجام 

ویژگي هاي الزم براي موفقیت مي پردازیم:
6- تمرین و  تكرار

استعدادهاي  مي تواند  و  تکرار  تمرین 
در  کند.  قوي  و  شکوفا  را  شما 

همانند  زندگي،  عرصه 
به  ورزش،  میدان 

اندازه  همان 
که 

تمرین کرده اید مي توانید بازي کنید. افراد موفق براي 
تمرین و  نظم در  آن، ارزش ویژه اي قائلند و همه توان 
خود را به کار مي گیرند تا قادر باشند در باالترین سطح 
ممکن عمل کنند و عملکردي بهتر از آنچه از آنها انتظار 

مي رود داشته باشند.
هیچ کس با استعداد باال به دنیا نیامده 
بودن  بهتر  براي  بنابراین،  است؛ 
چیزي  هر  در  شدن  خوب  و 
و  کنید  تمرین  باید 
بیشترکسب  مهارت 
تمرین  کنید. 
در  مرتب، 

با  رویارویي  در  که  مي کند  القا  ذهني  نظم  ما  درون 
موقعیت هاي دشوار، بسیار مفید خواهد بود. براي تمرین 

مؤثر به پنج عنصر و منبع محرك نیاز دارید:
الف- یك معلم و مربي که در پیدا کردن بینش قوي به 

شما کمك کند؛
را  تالشتان  تا  قوي  دروني  میل  و  خواست  یك   - ب 

بیشتر کند؛
گام  آن  جهت  در  تا  روشن  مقصد  و  هدف  یك   - ج 

بردارید؛
و تالش در  کار  بهینه  انجام  براي  باال  د- یك ظرفیت 

جهت رسیدن به هدف؛
هـ- و باالخره، در اختیار داشتن ابزار، تجهیزات و منابع 

انرژي.
      بنابر این، براي بهتر شدن و بسیار خوب بودن در 
روز  از  بیشتر  روز، کمي  هر  متعهد شوید که  تمرین، 
قبل تالش کنید، وقت بیشتري براي انجام تمرین 
افزایش  را  پشتکارتان  کنید،  صرف  بیشتر 
دهید، بیشتر از گذشته کمك بگیرید و 
توصیه افراد موفق را به کار ببندید، 
براي تغییر بیشتر آماده باشید 
را  آن  جدي  طور  به  و 
با  کنید.  دنبال 
تغییر،  اندکي 

شما 

نـید  ا مـي تو
را  خود  مشکالت 
خود  شرایط  کنید،  حل 
کارهاي  و  ببخشید  بهبود  را 
مفید و متفاوت انجام دهید. تمرین 
و تکرار، شما را از دیگران برتر مي سازد و 

استعداد هرگز كافي نیست ... 
)قسمت آخر(
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این برتري، برایتان به یك عادت تبدیل مي شود.
      

7- پشتکار
کرده اید.  شروع  که  کاري  کردن  تمام  یعني  پشتکار، 
استعداد داشتن یك چیز است و به پایان رساندن کار، 
استعداد  با  چقدر  که  نیست  مهم  است.  دیگر  چیزي 
نداشته  پشتکار  وقتي  تا  که  است  این  مهم  هستید، 
به  و  دهید  انجام  را  بزرگ  کارهاي  نمي توانید  باشید، 

موفقیت هاي بزرگ دست یابید.
پشتکار اجازه نمي  دهد که خسته و دلسرد شوید و کار 
را متوقف کنید؛ حتي اگر همه نشانه ها مطلوب به نظر 
نرسند. پشتکار، یك نوع سرمایه گذاري در آینده است. 
اندیشه هاي  و  مزاحم  افکار  برخي  را  پشتکار  دشمناِن 
عافیت طلب مثل: تسلیم شدن با اولین سختي، این تفکر 

راحت  باید  زندگي  که 
باشد، انعطاف پذیري بیش 
پنداري  مقصد  حد،  از 
کار  از  دست  و  موفقیت 
کشیدن تشکیل مي دهند.

افزایش  و  تقویت  براي 
را  ارزشمند  و  پشتکار، سعي کنید که یك هدف قوي 
با تمرکز و سرسختي آن را دنبال  براي خود تعریف و 
که  کنید  تالش  و  بگذارید  کنار  را  بهانه گیري  نمایید، 
کمي استقامت به خرج دهید، همچنان که یك قهرمان، 
چون  مي جنگد؛  و  مي کند  استقامت  آخر  دقیقه  تا 
موفقیت دقیقاً بعد از نقطه اي قرار دارد که دیگران قانع 

شده اند.

8- جرأت
و  شماست  استعداد  آزمایش  براي  وسیله اي  جرأت، 
چیزي نیست که صرفاً در میدان جنگ به آن نیاز پیدا 
کنید. شما نمي توانید هیچ کار بزرگي انجام دهید، مگر 
اینکه  جرأت امتحان کردن آن را داشته باشید. بدون 
جرأت، هرگز از منطقه امن زندگي خود خارج نمي شوید 
داشته  نباید  هم  موفقیت  انتظار  که  است  طبیعي  و 
که  مي زند  لبخند  شما  به  زماني  فقط  موفقیت  باشید. 
براي رسیدن به اهداف بزرگ برنامه ریزي کنید و جرأت 
و  امتحان  این مسیر، در معرض  را در  و جسارت خود 

آزمایش قرار دهید.
باید  کنید،  پیدا  بیشتري  جرأت  که  دارید  دوست  اگر 
بدانید که سر منشأ آن در درون شماست و نباید دنبال 
درون  از  همیشه  جرأت  باشید.  بیرون  در  آن  منبع 
مي آید. بر چیزي که باور دارید، استوار باشید و در همه 
حال این گونه باشید؛ نه فقط زماني که دیگران شما را 

کوچك،  قدم هاي  بلند،  پرش  جاي  به  دارند.  نظر  زیر 
ولي منظم بردارید، پیوسته در جهت بهتر شدن حرکت 
بدین  دهید؛  ادامه  را  خود  شجاعانه  عملکرد  و  کنید 
ترتیب، افق هاي بیشتر و وسیع تري به روي شما گشوده 

خواهد شد.
سختي  با  مواجهه  نحوه  که  است  دانش  نوعي  جرأت 
مي آموزد.  به شما  را  در چنین شرایطي  رفتن  پیش  و 
چیزي که انجام آن مي تواند غیر ممکن به نظر برسد، 
اغلب با داشتن جرأت، ممکن مي شود. در هر کاري که 
انجام مي دهید، به شهامت نیاز دارید. از لحظه اي که 
تصمیم مي گیرید مسیري را آغاز کنید، همواره ممکن 
است که یك محرك منفي و اخاللگر و مزاحم، شروع به 
مخالف خواني کند تا شما را از ادامه مسیر بازدارد، و یا با 
مشکالت و سختي هایي مواجه  شوید که شما را وسوسه 

 کنند از تصمیم خود منصرف شوید؛ اما جرأت و شهامت 
و همت واالي شما، به شدت با این نیروهاي مزاحم به 
مبارزه برخاسته و به شما اجازه انصراف از پیمودن مسیر 

تعیین شده را نمي دهد.

9- آمادگي يادگیري
میل  معناي  به  یادگیري،  براي  آمادگي  ساده،  زبان  به 
و اشتیاق براي یادگیري و رشد است، و آمادگي براي 
گوش دادن و آموختن و تالش براي به کار بردن ایده هاي 
جدید است. اگر فکر کنید که درحال حاضر همه چیز 
و  موفق  افراد  مي شود.  متوقف  شما  رشد  مي دانید،  را 
از  مجموعه اي  کسب  از  پس  حتي  یادگیري،  مشتاق 
آنها  مي کنند.  مطرح  تازه  سؤاالت  هم  باز  موفقیت ها، 
غرورشان را حین یادگیري کنار مي گذارند و به عنوان 
در  زیاد  تالش  و  تکاپو  در  مادام العمر  یادگیرنده،  یك 
هستند  آموزشي  جدید  فرصت هاي  جوي  و  جست 
از  را  بهره  بیشترین  که  مي کنند  سعي  پي گیرانه  و 

آموخته هایشان ببرند. 
براي کسب آمادگي بیشتر:

الف- در وهله اول سعي کنید که یك شنونده خوب   
کنید،  گوش  زدن،  حرف  جاي  به  اگر  که  چرا  باشید؛ 
قرار  مفید  اطالعات  از  زیادي  حجم  میان  در  همیشه 

مي گیرید.
بدانید که  و  را خوب درك کنید  یادگیري  فرایند  ب- 

عمل  بهتر  بلکه  نیست،  دانستن  صرفاً  یادگیري،  هدف 
کردن است؛ به عبارت بهتر، به چیزي که مي دانید عمل 
با  ارتباط  بگردید و در  اشتباهات خود  به دنبال  کنید، 
به  کنید،  ارزیابي  را  خود  داده اید،  انجام  که  کارهایي 
دنبال راه هایي براي بهتر انجام دادن کارها باشید و از 

راه هاي جدید و تازه براي انجام آن استفاده کنید.
صورت   در  و  بپردازید  یادگیري  به  فرصتي  هر  در  ج- 
کتاب،  خواندن  با  کنید.  برنامه ریزي  آن  براي  امکان، 
بازدید از مکان هایي که شما را تحت تأثیر قرار مي دهند 
یا وقت گذراندن با افرادي که شما را براي رشد کردن 
به چالش مي کشند، خود را در معرض ایده هاي تازه قرار 
دهید و چیزي را که یاد مي گیرید در کاري که انجام 
به  را  شما  فکر  که  کساني  با  و  برید  کار  به  مي دهید، 

چالش مي کشند، طرح دوستي بریزید.
یاد  که  را  چیزهایي  د- 
گیرید  کار  به  گرفته اید 
تعدادي  نوشتن لیست  )با 
انجام  باید  که  کارهایي  از 
کمك  شما  به  و  دهید 
که  چیزي  از  تا  مي کنند 
یاد گرفته اید، استفاده کنید( و زمان اندکي را به دنبال 

کردن ایده هاي جدید خود اختصاص دهید.
هـ دائماً از خودتان بپرسید: »آیا من واقعاً آ ماده یادگیري 
هستم؟« و ایده ها و راه هاي جدید براي انجام کارها را 
تالش  جدید  ایده هاي  جذب  براي  همچنین  بپذیرید. 

کنید و آنها را در عمل به کار برید.
آهن از استفاده نشدن زنگ مي زند. آب راکد کیفیتش 
را از را دست مي دهد و در هواي سرد منجمد می شود. 
بی حرکتی هم به همین صورت، نیروی ذهن را ضعیف 

می کند.
یك برنده، حتی زمانی که از جانب دیگران متخصص در 
نظر گرفته شود، می داند که هنوز چقدر باید یاد بگیرد، 
آموخته  کافی  اندازه  به  اینکه  از  قبل  بازنده،  یك  ولي 
از  که  می خواهد  می داند،  کم  چقدر  که  بداند  تا  باشد 

سوي دیگران، یك فرد متخصص در نظر گرفته شود.

1۰- شخصیت
با استعداد می تواند به روی صحنه برود، ولی  یك فرد 
برای ماندن در آنجا به شخصیت نیاز دارد. یك شخصیت 
از خط  را  او  میان برهایی که می توانند  از  را  فرد  قوی، 
خارج کنند باز می دارد. شخصیت، جلوه بیرونی چیزی 
استعداد شاید  است که در درون یك فرد وجود دارد. 
هدیه  این  از  واقعی  شخصیت  ولی  باشد،  هدیه  یك 

محافظت می کند.

براي بهتر شدن و بسیار خوب بودن در تمرين، متعهد شويد كه هر روز، كمي بیشتر از روز قبل تالش 

كنید، وقت بیشتري براي انجام تمرين بیشتر صرف كنید، پشتکارتان را افزايش دهید، بیشتر از گذشته 

كمك بگیريد و توصیه افراد موفق را به كار ببنديد، براي تغییر بیشتر آماده باشید و به طور جدي آن 

را دنبال كنید 
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هستندکه  یخي  کوه  مانند  انسان ها  مختلفی  جهات  از 
فقط 15 درصد آن قابل دیدن است و 85 درصد دیگر 
این کوه یخي در زیر آب قرار دارد. شخصیت انسان در 
قسمتی قرار دارد که زیر آب است و در واقع در چهار 

عنصر مشخص زیر نمایان می شود:
درست  می دانید  که  کاری  انجام  در  خویشتنداری   -

است؛
زندگی  آنها  با  که  شما  اساسی  اصول  و  ارزش ها   -

می کنید؛
- احساس شما درباره هویت شخصی؛

یکپارچه  در  شما  - سطح 
با  اعمال  تنظیم  و  کردن 

ارزش ها.
را  چیزی  بنیاد  شخصیت، 
استعدادها و  می گذارد که 
را  آن  بعدها  شما  زندگی 
خواهند ساخت. شخصیت، 
تصمیماتی را که در طول 

زندگي خود گرفته اید و روابطتان را با دیگران در طول 
و  است،  انتخاب  یك  می کند. شخصیت،  منعکس  عمر 
اگر شخصیت بهتری می خواهید، می توانید و باید آن را 

پرورش دهید. 
برای بهتر و عمیق تر کردن شخصیت:

اوضاع  که  وقتی  و حتی  نشوید  تسلیم  در سختی ها   -
در  شخصیت ها  قوی ترین  بایستید.  می شود،  سخت 

شدیدترین طوفان ها ساخته شده اند، نه در آرامش.
- همیشه کار درست را انجام دهید. اگر بتوانید به جای 
چیزی که به مصلحت است، چیزی را که درست است، 

انجام دهید، شخصت خود را خواهید ساخت.
- کنترل زندگی تان را به دست بگیرید و به جای اینکه 
یا  انجام کار  باور کنید چیزهایی یا کساني شما را به  
تصمیمي مجبور کرده اند، مسؤولیت تصمیمات خود را 
بپذیرید. افراد ضعیف، شرایط خود را مقصر می دانند، در 
حالی که افراد قوی، مسؤولیت قبول کرده و در نتیجه 

رو به جلو حرکت می کنند.
شخصیت، مجموع انتخاب های هر روز ماست؛ همچنان 
که شخصیت امروز ما نتیجه انتخاب های دیروز ماست و 
شخصیت فردای ما، نتیجه انتخاب های امروز ما خواهد 
بود. برای تغییر شخصیت خود، انتخاب هایتان را تغییر 
دهید. آنچه به آن فکر می کنید، آنچه انتخاب می کنید، 
تبدیل  آن  به  که  است  می دهید، چیزی  انجام  آنچه  و 

خواهید شد.
می دهیم،  انجام  بزرگ  موقعیت های  در  ما  که  آنچه 
و  دارد،  بستگی  هستیم  اکنون  که  چیزی  به  احتماالً 

آنچه اکنون هستیم، نتیجه سال ها خویشتنداری ماست.
تنها  هستند.  هم  شبیه  حرف هایشان  در  انسان ها 
با شخصیت، صرف  افراد  است.  اعمالشان  در  تفاوتشان 
انجام  است،  را که درست  موقعیت خود، کاری  از  نظر 

می دهند.

11- روابط
هیچ چیز بیش از روابط مهمی که در زندگی تان برقرار 
می کنید، بر توانایی شما در به کارگیری استعدادهایتان 
تأثیر نمی گذارد. اگر خود را در میان افرادی قرار دهید 

که شما را تشویق می کنند، استعدادهایتان اوج خواهد 
گرفت، ولی اگر با افرادی وقت بگذرانید که انرژی شما 
را می گیرند، استعدادهای شما پژمرده خواهد شد. روابط 

شما مستقیماً بر استعدادهایتان تأثیر می گذارند.
شما  می توانند  می کنید،  برقرار  دیگران  با  که  روابطی 
انرژی  شما  به  می توانند  آنها  بشکنند.  یا  بسازند  را 
دهند و شما را نیرومند کنند یا اینکه آن انرژی را که 
می تواند شما را به جلو براند، بگیرند. اگر برای رسیدن 
است  الزم  می کنید،  برنامه ریزی  زیادی  چیزهای  به 
به  را  ارزش هایی  شخصی تان  روابط  شوید  مطمئن  که 
را  شما  عملکرد  بهترین  و  می کنند  اضافه  زندگی تان 

نمایان می سازند.
روابط نوعاً در چهار مرحله پیش می روند:

- روابط سطحی که فقط یکدیگر را می شناسید؛
- روابط ساخته شده که بر پایه برخوردهای تکرار شونده 

است؛
- روابط امن که به هم اعتماد دارید؛

باال  را  یکدیگر  و  می کنید  تالش  که  محکم  روابط   -
می کشید.

شما به طور ایده آل می خواهید که روابط امن و محکم 
استعدادهایتان  رشد  برای  راهی  عنوان  به  را  بیشتری 
مفیدی  بسیار  صفات  روابط،  از  نوع  این  کنید.  ایجاد 

دارند:
● سطحی از لذت متقابل وجود دارد؛

● به یکدیگر احترام می گذارید و به هم اعتماد دارید؛
● تعداد زیادی تجربه مشترك دارید.

برای ایجاد بیشتر این روابط امن و محکم:
که  کنید  مشخص  را  زندگی تان  افراد  مهم ترین  ـ  الف 
چه کساني هستند: آنهایی که بیشترین وقت را با شما 
قائل  ارزش  افکارشان  برای  که  آنهایی  یا  می گذرانند 

هستید؟
بـ  بررسي کنید که آیا این افراد شما را در جهت مسیر 
را  انرژي عصبي شما  اینکه  یا  درست حرکت مي دهند 

مي گیرند.
بار  پر  را  شما  واقعاً  دوستانتان  که  فهمیدید  اگر  ـ  ج 
جدید  دوستان  و  شوید  کار  به  دست  پس  نمي کنند، 
و بهتري پیدا کنید. اینجا 
مثبت تر،  و  بهتر  روابط 
شلوغ  را  سرتان  آن قدر 
متوجه  حتي  که  مي کند 
با  دیگر  که  نمي شوید 
وقت  قدیمي تان  دوستان 

نمي گذرانید.
نقاط  واقعي،  دوست  یك 
ضعف شما را مي داند، ولي تنها نقاط قوتتان را به شما 
نشان مي دهد، ترس هاي شما را احساس مي کند، ولي 
مي بیند،  را  شما  اضطراب  مي کند،  قوي  را  شما  ایمان 
را  شما  ناتواني هاي  مي کند،  قوي  را  شما  روحیه  ولي 

تشخیص مي دهد، ولي بر امکانات شما تأکید مي کند.
زندگي خیلي طوالني تر از آ ن است که آن را با افرادي 
بگذرانید که شما را به مسیر اشتباه مي کشند، و خیلي 
روابط  نشود.  دیگران سپري  با  که  است  آن  از  کوتاه تر 
تأثیر  استعدادتان  بر  و  مي کنند  تعریف  را  شما  شما، 
به  و  کنید  انتخاب  هوشمندانه  را  آن  پس  مي گذارند؛ 
خاطر بسپارید که در نهایت، انتخاب هاي شما، شما را 

مي سازند.

1۲ـ مسؤولیت
قبول مسؤولیت، استعدادهاي شما را قوي مي کند و  آنها 
را به ارتفاع هاي جدیدي مي برد و استقامتتان را افزایش 
راه هاي  هستید،  موفقیت  مشتاق  واقعاً  اگر  مي دهد. 
عملي براي افزایش مسؤولیت هاي خود پیدا کنید. انجام 

این کار، شما را به باال و رو به جلو سوق مي دهد.
در کل، جامعه به استعداد، بیش از حد بها مي دهد و به 
اهمیت مسؤولیت، کمتر از حد. این موضوع مایه تأسف 
است؛ زیرا داشتن احساس مسؤولیت قوي، در حقیقت، 

زیربنایي براي موفقیت واقعي افراد فراهم مي کند.
ایجاد  به  معموالً  اداره شود،  درستي  به  اگر  مسؤولیت، 
طول  در  مي شود.  منجر  آینده  در  بیشتري  مسؤولیت 

يا بشکنند. آنها می توانند به شما  با ديگران برقرار می كنید، می توانند شما را بسازند  روابطی كه 

انرژی دهند و شما را نیرومند كنند يا اينکه آن انرژی را كه می تواند شما را به جلو براند، بگیرند. اگر 

برای رسیدن به چیزهای زيادی برنامه ريزی می كنید، الزم است كه مطمئن شويد روابط شخصی تان 

ارزش هايی را به زندگی تان اضافه می كنند و بهترين عملکرد شما را نمايان می سازند 
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شما  اعتبار  دارید،  عهده  به  را  مسؤولیتي  که  زماني 
شما  اگر  مي شود.  بیشتر  سپس  و  خورده  محك  ابتدا 
مي خواهید که مردم به شما اعتماد کنند، مسؤولیتي به 

عهده بگیرید و آن را صادقانه انجام دهید. 
براي اینکه بیشتر مسؤولیت پذیر شوید:

الف ـ از جایي که اکنون هستید، شروع کنید و از امروز، 
خود را به عملکرد مسؤوالنه تر  پایبند کنید.

ب ـ دوستان خود را هوشمندانه انتخاب کنید؛ زیرا اگر 
بي مسؤولیت  افراد  با  آمدن  گرد  صرف  را  وقتتان  همه 
عمل  مسؤوالنه  که  بود  خواهد  سخت  برایتان  کنید، 

کنید.
ج ـ دیگران را سرزنش نکنید و به جاي آن، براي دیدن 
سرچشمه همه مشکالتتان، به آینه نگاه کنید، به دنبال 
مقصر نباشید و شانه هایتان را باال بگیرید و سِر کار خود 

بروید.
د ـ درس هاي اصلي مسؤولیت را یاد بگیرید:

اول  درجه  در  باید  معني دار  موفقیت  کسب  براي  ـ 
خویشتن داري را تمرین کنید؛

ـ هر چه را شروع کردید به پایان برسانید؛
اجازه  آنها  به  هیچ گاه  وابسته اند،  شما  به  بقیه  وقتي  ـ 

ندهید که عقب بیفتند؛
ـ از دیگران انتظار نداشته باشید که قدم پیش بگذارند 
بر  را  کاري  انجام  یا  چیزي  مسؤولیت  شما  جاي  به  و 

عهده بگیرند.
هـ ـ تصمیمات سخت بگیرید و پاي هر تصمیمي که 
بهشت،  خواه  باشد،  جهنم  خواه  بایستید؛  گرفته اید 
اتفاق  شما  مسؤولیت  زمان  در  که  چیزي  هر  براي  و 

مي افتد، پاسخگو باشید.
را  به مردم خدمت کنید؛ چرا که هر وقت چیزي  ـ  و 

ببخشید رشد خواهید کرد.
شما  براي  بزرگي  کارهاي  مسؤولیت پذیري،  تمرین 
مي کند. استعداد شما را قوي مي کند، مهارت هاي شما 
را مترقي مي کند و فرصت هاي شما را افزایش مي دهد. 
این تمرین در طول روز، کیفیت زندگي شما را بهبود 
و  بخوابید،  بهتر  شب  که  مي کند  کمك  و  مي بخشد 
زندگي اطرافیانتان را نیز بهتر مي کند. اگر مي خواهید 
این  پس  باشد،  باشکوه  داستان  یك  زندگي تان  که 
روز  هر  و  آن هستید  نویسنده  بدانید که شما  را  نکته 
شانس آن را دارید که صفحه جدیدي از این داستان را 
بنویسید و این صفحات را با مسؤولیت پذیري در قبال 
خود و دیگران، پر کنید. اگر این کار را انجام دهید، در 

پایان ناامید نخواهید بود.

13ـ كاِر گروهي
صرف نظر از اینکه چقدر با استعداد هستید، باید بدانید 
که همواره شکاف هایي بین شایستگي ها و توانایي هایي 
شما وجود دارد. بهترین راه براي پر کردن این شکاف ها، 
آن است که با افرادي شریك شوید که در آن زمینه ها 
قوي هستند. براي کسب یك چیز شگفت انگیز، همیشه 

به یك کاِر گروهي نیاز دارید.
آن  از  بیشتر  که  مي دهد  اجازه  افراد  به  تنها  نه  گروه، 
چیزي که مي توانستند به تنهایي به دست آورند، دست 
یابند، بلکه در خود یك اثر ترکیبي دارد که بي شباهت 
به سود نیست. یك گروه از افراد که با هم براي دستیابي 
به هدف یکساني کار مي کنند، مي توانند کارهاي بزرگي 

را انجام دهند.

کلید مزایاي گروه ها این است که:
الف ـ گروه، کاري را که باید انجام شود، به واحدهاي 
از  زیادي  تعداد  که  وقتي  تقسیم مي کند.  کنترل  قابل 
افراد مختلف سهم خود را انجام دهند، تأثیر جمعي آن 

بي نظیر است.
و  حداقل  به  را  فرد  ضعف هاي  تأثیر  گروه ها  ـ  ب 

پتانسیل هاي آنها را به حداکثر مي رسانند.
دست  چگونه  از  مضاعفي  اندازهاي  گروه ها چشم  ـ  ج 
یافتن به هدف مشخصي را فراهم مي کنند و این راه هاي 

مختلف، احتمال موفقیت را افزایش مي دهد.
د ـ استعداد یك فرد استثنایي، ممکن است که یك یا 
دو بازي را براي گروه ببرد، ولي براي قهرماني، به یك 

گروه محکم نیاز دارید.
هــ  تیم ها به افراد اجازه مي دهند که روي پیروزي کلي، 
و نه فقط عملکرد شخصي، تمرکز کنند. گروه هاي بزرگ 
وقتي به وجود مي آیند که همه اعضایشان به جاي تکیه 
کردن بر مزایاي محدود خود، بر مبناي چیزي که براي 

گروه بهتر است، تصمیم گیري کنند.
احساس  نوعي  بزرگ،  گروه  یك  به  داشتن  تعلق  ـ  و 

اجتماع ایجاد مي کند که سطح اعتماد را باال مي برد.
ز ـ هنگامي که اعضاي گروه براي ارزش دادن به چیزي 
به  آنها خود  کار مي کنند،  انجام مي دهند،  دیگران  که 
رفته،  هم  روي  مي دهند.  بها  هم  خودشان  به  خود، 
گروه ها جذابیت و مزایاي آشکاري را پیشنهاد مي دهند 
و عجیب نیست که بیشتر افراد بسیار با استعداد، عضو 
بودن در یك گروه پویا را به کار فردي ترجیح مي دهند. 
دیگر  صورت هاي  به  که  دارند  افزایشي  اثر  یك  تیم ها 

نمي توان آن را درك کرد.
خود  براي  باال  عملکرد  با  گروهي  اینکه  براي  آخر،  در 

بسازید:
الف ـ این حقیقت را بپذیرید که براي دستیابي به یك 
چیز قابل توجه، به یك تیم نیاز دارید. شما نمي توانید به 
تنهایي به هدف بزرگي برسید، و تا وقتي که این عقیده 
را به صورت کامل قبول نکنید، نمي توانید گروه خود را 

به سطح بعدي عملکرد ببرید.
ب ـ در رویاهاي خود یك گروه تشکیل دهید و به جاي 
دهید،  انجام  خودتان  را  کارها  همه  کنید  سعي  اینکه 
تصور کنید که به عنوان بخشي از یك گروه بزرگ موفق 
به عنوان رهبر گروه تصور  را  اینکه شما خود  هستید. 
کنید یا نه، تا وقتي که شما را از درگیر شدن در کار 
هر  چقدر  که  کنید  فکر  نیست.  مهم  ندارد،  باز  تیمي 
روز، رفتن به سر کار لذت بخش خواهد بود. اگر برایتان 
بتوانید  تا  کنید  پیدا  را  دیگري  افراد  است،  امکان پذیر 
احساسات و نگرش هاي خود را با آنها در میان بگذارید.

افراد  یعني  کنید؛  تالش  خود  گروه  رشد  براي  ـ  ج 
و  مهارت ها  گسترش  روي  و  کنید  انتخاب  را  درستي 
مي توانید  که  کاري  هر  کنید.  کار  آنها  شایستگي هاي 
براي کمك به رشد و گسترش توانایي هاي اعضاي گروه 
همیشه  که  است  کاري  عمل،  این  دهید.  انجام  خود 
مدیران،  این  داده اند.  انجام  تاریخ  بزرگ  مدیران  همه 
نه تنها روي بهتر شدن خودشان تمرکز مي کنند، بلکه 
به اعضاي گروهشان نیز رشد شخصیتي یکساني را القا 

مي کنند.
د ـ امتیاز هر میزان موفقیتي را که به آن دست یافتید، 
به گروه خود اختصاص دهید؛ زیرا در واقع این موقعیت، 
امتیاز به آن تعلق دارد. مدیران بزرگ  جایي است که 
زماني  مردم  و  هستند،  مهم  افراد  همه  که  مي دانند 
بهترین عملکرد را دارند که سهمشان به وضوح تصدیق 
شده باشد. وقتي که کارها اشتباه پیش مي روند، بیشتر 
و وقتي که  بگیرید،  به عهده  را  تقصیر  واقعي  اندازه  از 
همه چیزي خوب پیش مي رود، همه امتیاز را به بقیه 
دوست  را  شما  شهامت،  این  خاطر  به  همه  بدهید. 

خواهند داشت.
فرد با استعداد که عضوي از یك گروه است، به چیزي 
از آنچه روزي به تنهایي مي توانست دست پیدا  بیشتر 

کند، دست مي یابد. 
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با توجه به مصوبه مورخ 1397/12/26 شوراي سنجش و پذیرش دانشجو و نظر به 
تغییر نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش به نظام 3-3-6، بدین وسیله به اطالع 
جدید  نظام  کارداني  دوره هاي  آزمون  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  کلیه 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي سال 1398 
مي رساند که ثبت نام در آزمون مذکور، از روز یكشنبه مورخ  1398/3/19 آغاز 

خواهد شد و تا روز یكشنبه مورخ 1398/3/۲6 ادامه مي یاید. 
لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم نمودن مدارك و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور به نشاني: 
www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام 
نمایند. الزم به تأکید است با عنایت به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، 
در یك مرحله انجام مي شود، داوطلبان باید همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي، با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند. 
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که پرداخت الکترونیکي 
آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ 275/000 
)دویست و هفتاد و پنج هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام اقدام نمایند، و داوطلباني که 
عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیردولتي 
و غیرانتفاعي هستند، الزم است که عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت 
مبلغ 69/000 )شصت و نه هزار( ریال دیگر نیز براي اعالم عالقه مندي به شرکت در 

گزینش رشته هاي مؤسسات مذکور اقدام نمایند.
این  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  ثبت نام  شروع  با  همزمان  راهنما  دفترچه  ضمناً 
سازمان در دسترس خواهد بود و اطالعیه تکمیلي براي ثبت نام، در روز یکشنبه مورخ 
98/3/19 در پایگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه پیك سنجش درج خواهد شد. 
الزم به توضیح است که پذیرش در رشته هاي امتحاني دوره هاي کارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي و غیرانتفاعي سال 1398 
به روش هاي ذیل صورت خواهد پذیرفت:

این  مشخصات  که  بود  خواهد  آزمون  طریق  از  امتحاني  رشته   9 در  پذیرش   -1
آزمون هر  و ضرایب دروس  منابع  به  مربوط  اطالعات  به همراه  امتحاني  رشته هاي 
پذیرش  رایانه ای و همچنین دیپلم هاي مورد  دیپلم، کد  عناوین  و  از رشته ها   یك 
از کدرشته هاي  با هر یك  )شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش و نظري( متناسب 
امتحانی در قالب جداول شماره 1 و ۲ در همین اطالعیه درج شده است. آزمون 
مورخ  جمعه  روز  در  مي گیرد،  صورت  آزمون«  »با  آنها  در  پذیرش  که  رشته هایي 

98/۰5/11 برگزار خواهد شد.
آزمون(  )بدون  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  امتحاني صرفاً  رشته  در 30  پذیرش   -2
است. مشخصات این رشته هاي امتحاني، به همراه اطالعات مربوط به عناوین دیپلم، 
کد رایانه ای و همچنین دیپلم هاي مورد پذیرش )شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش 
و نظري( متناسب با هر یك از کدرشته هاي امتحانی در قالب جدول شماره 3 در 
همین اطالعیه درج شده است؛ لذا متقاضیان این رشته هاي امتحاني در این مرحله، 
فقط باید ثبت نام و انتخاب رشته نمایند و آزمون براي این دسته از داوطلبان برگزار 

نخواهد شد و مالك پذیرش آنان معدل کل دیپلم خواهد بود.   
تحصیلي  شاخه  فارغ التحصیالن  یا  دانش آموزان  که  است  توضیح  به  الزم     
نظري، مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند. این داوطلبان، ضمن داشتن شرایط 
و ضوابط مندرج در دفترچه  راهنماي ثبت نام، توجه داشته باشند که فقط مجاز به 
انتخاب رشته هاي تحصیلي كارداني ناپیوسته  هستند و معدل آنها در مقایسه با 
داوطلبان شاخه تحصیلي فني و حرفه اي و کاردانش در رشته هایي که پذیرش آنها 
صرفاً براساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد، تراز خواهد شد. الزم به توضیح است 
، در جداول مربوط به  که نحوه تراز معدل و عنوان رشته هاي كارداني ناپیوسته 

کدرشته محل هاي دفترچه راهنما مشخص خواهند شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  درخصوص :

 زمان ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون

 دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و 

غیرانتفاعي سال 1398 
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با نزدیك شدن زمان برگزاري آزمون سراسري، مشاهده 
ایجاد کانال هاي جعلي  با  افراد سودجو،  شده است که 
آموزش  سنجش  سازمان  عمومي  روابط  نام  با  )حتي 
درج  طریق  از  رسان ها،  پیام   سایر  و  تلگرام  در  کشور( 
 ... و  نظرسنجي  انجام  سنجش،  سازمان  اطالعیه هاي 
اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن براي 
تحصیل مال نامشروع، با ادعاي فروش ظرفیت کنکور، 
اعطاي مدرك تحصیلي معتبر و فروش سؤاالت کنکور، 
تأثیر  و  به حساسیت موضوع  توجه  با  اقدام مي نمایند. 
ادعاهاي جعلي و فریبکارانه آنان بر داوطلبان، خانواده ها 

آموزش  سنجش  سازمان  که  مي شود  تأکید  جامعه،  و 
تلگرام  محیط  در  اطالع رساني  کانال  هیچ گونه  کشور، 
شبکه هاي  ارتباطي  کانال هاي  طریق  از  فقط  و  ندارد 
اجتماعي داخلي نظیر: سروش، گپ و آي گپ، بله و ایتا، 
براي اطالع رساني به داوطبان آزمون هاي سازمان فعال 
است، و الزم است که عزیزان داوطلب، اطالعات مورد 
نیاز خود را صرفاً از طریق کانال هاي یاد شده به شرح 
ذیل و همچنین  سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
محتواي  به  و  نموده  دریافت  پیك سنجش  هفته نامه  و 

کانال هاي جعلي به هیچ وجه اعتماد ننمایند.

سازمان سنجش آموزش کشور، در این زمینه، پي گیري و 
برخورد الزم را از طریق مراجع قضایي و قانوني کشور به 

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

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  كشور

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

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

مؤسسات آموزش عالی موضوع قانون سنجش و پذيرش 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 پذيرش 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 
روز  در  و  است  شده  آغاز   97/1۲/۲۰ مورخ  دوشنبه  روز  از  اینترنتی  صورت  به 

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 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 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 اينترنتی
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.
 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  4۲163 )کد ۰۲1( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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