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از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

اسامی معرفی شدگان کد رشته های دارای شرایط 

خاص و بورسیه آزمون کارشناسی ارشد 1398

 اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  کشور درخصوص :

کارت و محل برگزاري آزمون عملي 

رشته هاي علوم ورزشي وآموزش تربیت بدني 

دانشگاه ها در آزمون سراسري 1398

از استعدادها و 
توانايي هاي خود تا 

چه اندازه آگاه هستيد؟

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص :

تعیین اولویت در رشته هاي جدید آزمون ورودي

 دوره دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال 1398

چرا یزد موفق ترین استان در 
آزمون سراسری است؟

قسمت آخر

 پنجشنبه 3 و جمعه 4 مرداد :

  زمان برگزاري بیست و چهارمین

المپیاد علمی - دانشجویی کشور

دکتر حسین توکلی ، سخنگوی 
سازمان سنجش ، ارائه کرد:

گزارش ثبت نام 

و انتخاب رشته 

برای پذیرش 

دوره هاي 

کارداني نظام 

جدید فني و 
حرفه ای  و 

آزمون 
کارشناسی 

ناپیوسته 

سال 1398 

این بار محكم تر 
قدم در راه بگذارید !
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پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
راهنمايي  نیك  كار  به  را  ديگران  كه  كسي 

كند، گويي خود آن را انجام داده است. 

خوشا آن كه خود را خوار انگاشت، و كسبي 
پاكیزه داشت، و نهادش را از بدي بپرداخت، و 
خوي خود را نیكو ساخت، و زيادت مالش را 
بخشید، و زبان را از فزون گويي دركشید، و شّر 

خود را به مردم نرساند. 

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
مي ايستد،  نماز  به  نمازگزار  كه  هنگامي 
زمین  دامنة  تا  آسمان  دامنة  از  خدا  رحمت 
را  اطرافش  فرشتگان،  و  مي شود  نازل  او  بر 
احاطه مي كنند و فرشته اي مي گويد: اگر اين 
نمازگزار ارزش نماز را مي دانست، هیچ گاه از 

نماز منصرف نمي شد.
در »يادداشت هفته« شماره پیش، به اختصار به »شناخت 
عاليق تحصیلي« داوطلبان پرداختیم و از شما پرسیديم 
كه »آيا از عاليق تحصیلي خود آگاه هستید؟« و نخستین 
انتخاب رشته صحیح را اين موضوع دانستیم. در  مالك 
اين شماره نیز در مورد استعدادها و توانايي هاي داوطلبان 

به طور مجمل و مختصر با شما سخن خواهیم گفت.
و  استعداد ها  از  داوطلب  آگاهي  يعني  مرحله،  اين 
توانايي هاي خود، كه دومین گام در مسیر انتخاب رشته 
)شناخت  ما  قبلي  بحث  با  مي شود،  محسوب  صحیح 
عاليق تحصیلي( و بحث هايي كه در زمینه انتخاب رشته 
گذاشت،  خواهیم  میان  در  شما  با  آينده  شماره هاي  در 
به صورت زنجیروار مرتبط است و بايد كلیت آنها را در 

هنگام انتخاب رشته مّدنظر قرار داد و اعمال كرد. 
از  آگاهي  كه  شويم  يادآور  بايد  مرحله  اين  تعريف  در 
استعدادها و توانايي هاي خويش، از مهم ترين بخش هاي 
انتخاب رشته صحیح است. اهمیت  فراهم آوردن امكان 
آنجا  از  ديگر،  مراحل  با  مقايسه  در  مرحله،  اين  بیشتر 
توانايي هاي  و  استعدادها  اين  بدانیم  كه  مي شود  آشكار 
يك  افراد  میان  )حتي  ديگر  فرد  به  فرد  يك  از  فردي، 
مثاًل   است؛  يكديگر  با  تقابل  در  گاه  و  متفاوت  خانواده( 
هر يك از ما ممكن است با افراد دو قلويي روبرو باشیم 
داشتن  و  ظاهري  شباهت هاي  و  همساني ها  رغم  به  كه 
سن و سال يكسان، از استعدادهاي دروني و توانايي هاي 
متفاوتي برخوردار باشند؛ به عنوان مثال، يكي از آنها به 
و  باشد  داشته  بسیاري  عالقه  ورزشي  فعالیت هاي  انجام 
میلي  خود  در  و  نبوده  كردن  ورزش  اهل  اصاًل  ديگري 
دو  اين  از  يكي  آنكه  يا  نبیند؛  ورزشي  انجام حركات  به 
دنیا  به  همزمان  و  همراه  طور  به  يكديگر  با  كه  فردي 
آمده اند، به فراگیري دانش هايي چون: رياضیات، فیزيك، 
منطق، فلسفه و علومي از اين دست كه نیاز به انديشیدن، 
محاسبات پیچیده و استدالل دارد، متمايل بوده و استعداد 
يادگیري آنها را داشته باشد، و ديگري اصاًل به يادگیري 
اين علوم متمايل نبوده و استعدادي در اين زمینه نداشته 
باشد، و بالعكس، فردي عاطفي  باشد و به مباحثي چون 
شعر و ادبیات و عرفان و امور هنري عالقه مند بوده و در 

تسلط بر اين گونه علوم، مستعد باشد و ...
پیشگفته  مثال  مانند  ديگر  مثال  چندين  هم اكنون 
مي تواند در ذهن شما جاري شود كه بیانگر تفاوت هاي 
فردي اشخاص از لحاظ داشتن استعدادها و توانايي هاي 
مختلف است؛ بنابراين، هنگام انتخاب رشته هاي تحصیلي 
بايد به اين موضوع عنايت داشت و در كنار شناختي كه 
در مورد عاليقمان به رشته هاي تحصیلي حاصل مي كنیم، 
بايد به اين نكته نیز توجه كافي داشته باشیم و در اين 

مورد، اصطالحاً يك نسخه را براي همه تجويز نكنیم. 
از آنجايي كه انتخاب رشته، انتخاب مسیر زندگي آينده 
است، بايد اين نكته را به تمام داوطلبان ورود به آموزش 
عالي يادآوري كرد كه استعداد افراد در انجام كاري، الزاماً 
و  نیست  معّین  كار  آن  انجام  در  آنها  توانايي  معناي  به 
رشته  يك  در  استعداد  داشتن  خاطر  به  تنها  نمي توان 
توانايي هاي  زيرا  كرد؛  انتخاب  را  رشته  آن  تحصیلي، 

و  است  افراد  استعداد شخصي  از  فراتر  شغلي، مسأله اي 
تواِن الزمي كه براي موفق بودن در يك شغل خاص الزم 

است، در هر كس وجود ندارد. 
نقش  شناخت  به  مي تواند  عیني  كاماًل  مثال  يك 
استعدادها و توانايي هاي فردي در انتخاب رشته تحصیلي 
كمك كرده و ما را در اين زمینه ياري نمايد: فرض كنید 
يك داوطلب دختر، كه در گروه آزمايشي علوم رياضي و 
اولیه اين آزمون  نتايج  با اعالم  فني شركت كرده است، 
در  اينكه  از  اطمینان  با  و  يابد،  دست  خوبي  رتبه  به 
به  دست  مي شود،  پذيرفته  مهندسي  رشته هاي  از  يكي 
انتخاب چنین رشته هايي بزند. حاال وي با بررسي عاليق 
مهندسي،  رشته هاي  همین  میان  در  خود  استعداد  و 
متوجه عالقه زياد خود به رشته مهندسي معدن مي شود؛ 
آن چنان كه ترجیح مي دهد تنها اين رشته را در تمام 
دانشگاه هاي كشور ، كه رشته ياد شده در آنها ارائه مي
ما،  نظر  مورد  فرد  آنكه  به  توجه  با  نمايد.  انتخاب  شود، 
پذيرفته  انتخاب هاي خود  از  يكي  در  بسیار،  احتمال  به 
مي شود، بايد بررسي كرد كه آيا اين داوطلب دختر پس 
گذراندن  توانايي  معدن،  مهندسي  رشته  در  قبولي  از 
واحدهاي عملي رشته ياد شده را دارد يا نه، و اصاًل به 
فرض گذراندن واحدهاي عملي اين رشته، پس از فراغت 
از تحصیل، آيا اين داوطلب مي تواند به صورت طاقت فرسا 
با فیزيولوژي جسماني خويش، كه يك زن  و بي تناسب 
است، به طور شبانه روزي در معادن مشغول به كار شود. 
به طور حتم، حتي در صورت توانايي علمي و فني چنین 
خاص  رشته   اين  در  تحصیل  كه  است  مسلم  شخصي، 
و  عملي  واحدهاي  داراي  كه  مشابه،  رشته هاي  ساير  و 
اشتغال  و  براي داوطلبان دختر است،  كارگاهي سنگین 
دانش آموختگي،  از  پس  رشته  آن  با  مرتبط  مشاغل  در 
جز فرسايش جسماني و روحي اين داوطلب، كه در آينده 
نزديك، همسر يك فرد و مادر يك خانواده خواهد بود، 
شغلي  ارتقاء  مانند  چیزي  اگر  و  داشت،  نخواهد  ثمري 
نیز نصیب او شود، به طور قطع، در ازاي از دست رفتن 

آرامش رواني و جسماني وي، بسیار ناچیز خواهد بود.
بیانگر  آن،  مانند  ديگر  مثال  ده ها  و  پیشگفته  مثال 
محدوديت هاي ما در داشتن تمام استعدادها و توانايي هاي 
فردي است كه از فردي به فرد ديگر و از يك جنس به 
جنس ديگر، كاماًل متفاوت است، و اين افراد هستند كه 
به  خود  در  توانايي ها  و  استعدادها  اين  شناخت  با  بايد 
كشف آنها همت گمارند و آن استعدادها و توانايي ها را 
از مرحله »قّوه« به »فعل« درآورند و در جهت »بروز« و 

»ظهور« آنها تالش و كوشش نمايند. 
نتیجه  است،  آمده  پیشین  سطور  در  آنچه  به  توجه  با 
از شناخت عاليق  بايد، پس  داوطلب  مي گیريم كه يك 
نهفته  استعدادهاي  و  توانايي ها  به درك  تحصیلي خود، 
با  و  يابد  آگاهي  آنها  از  و  آيد  نائل  خويش  وجود  در 
در  اين،  از  پس  كه  مواردي  ساير  و  موارد  اين  به  توجه 
انتخاب  به  خواهیم شد، دست  يادآور  بعدي  شماره هاي 

رشته تحصیلي صحیح بزند.
موفق باشيد

از استعدادها و توانايي هاي خود تا چه اندازه آگاه هستيد؟
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تا  5 مرداد ادامه دارد:
انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 دانشگاه آزاد

 ۹۸ سال  کارشناسی ارشد  آزمون  رشته  انتخاب 
روز  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در رشته محل های 
چهارشنبه ۲۶ تيرماه ۹۸ آغاز شده است و تا روز 

شنبه 5 مرداد ماه ادامه دارد.
دانشگاه  كارشناسی ارشد  مقطع  در  تحصیل  متقاضیان 
آزاد اسالمی، كه در سال 98 در آزمون اين مقطع كه 
شده  برگزار  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سوي  از 
است شركت كرده اند، می توانند تا ساعت ۲۴ شنبه ۵ 
 www.azmoon.org :مرداد ماه، با مراجعه به سامانه

نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.
كه  كارشناسی ارشد،  آزمون  جلسه  در  حاضر  داوطلبان 
سنجش  سازمان  سوي  از  شده  صادر  كارنامه  مطابق 
آموزش كشور، مجاز به انتخاب رشته شده  اند، می توانند 

با استفاده از كد دسترسی ۷ رقمی مندرج در كارنامه 
سازمان سنجش، كد ملی و تهیه كارت اعتباری انتخاب 
رشته از سامانه ذكر شده، نسبت به ثبت رشته محل های 

انتخابی خود اقدام كنند.
هر داوطلب می  تواند، متناسب با كد رشته امتحانی خود، 
در آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته، حداكثر تا 1۰۰ كد 

رشته محل را در فرم انتخاب رشته اش ثبت كند.
اول، در كد  امتحانی  بر كد رشته  داوطلبانی كه عالوه 
شركت  آزمون  در  و  ثبت نام  نیز  دوم  امتحانی  رشته 
كرده اند، می  توانند رشته محل های متناسب با كد رشته 
امتحانی دوم خود را بر اساس اولويت مورد نظر، در میان 

1۰۰ رشته محل انتخابی درج كنند.
الزم به يادآوري است كه دفترچه راهنمای انتخاب 
سامانه:  طريق  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رشته 
به  ضمناً  است.  دريافت  قابل    www.azmoon.org
كارت  تهیه  از  قبل  توصیه می  شود كه  اكیداً  داوطلبان 
اعتباری انتخاب رشته، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه 

كنند.

اعالم نحوه ثبت نام اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه به دانشجویان دانشگاه آزاد

اعطای  ثبت نام  زمان بندی  اعالم  دستورالعمل 
بانک  و  رسالت  قرض الحسنه  بانک  تسهيالت 
دانشگاه  دانشجویان  به  ایران  مهر  قرض الحسنه 

آزاد اسالمی، ابالغ شد.

منابع  و  مديريت  توسعه  معاون  مشكینی،  مجید  دكتر 
دانشگاه آزاد اسالمی، با صدور دستورالعملی، زمان بندی 
ثبت نام اعطای تسهیالت بانك قرض الحسنه رسالت و بانك 

قرض الحسنه مهر ايران به دانشجويان را اعالم كرد.

دانشجويان  ثبت نام  زمان بندی  دستورالعمل  اساس  بر 
مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسالمی، ثبت نام در سامانه 
آغاز  ماه  مرداد  پانزدهم  از  اول،  نیمسال  در  »ساجد« 
شروع  ضمناً  دارد.  ادامه  مهرماه  پانزدهم  تا  و  می شود 
ثبت نام در اين سامانه برای نیمسال دوم نیز از روز 1۰ 
پايان  ماه  اسفند  آغاز خواهد شد و در روز1۰  ماه  دی 

خواهد يافت.

در اين دستورالعمل آمده است كه تسهیالت قرض الحسنه 
از    Sajed.iau.ir :بانكی، از طريق ثبت نام در سامانه
سوي دانشجو و پس از طی تشريفات اداری و قانونی، به 

حساب شهريه دانشجويان واريز می شود. 

گفتني است كه دانشجويان می توانند كلیه روند اجرايی 
تا دريافت تسهیالت را از طريق سامانه مذكور پی گیری 

و مشاهده كنند.

تأكید  دستورالعمل  اين  در  كه  است  يادآوري  به  الزم 
افتتاح حساب  پرونده،  تكمیل  مراحل  كلیه  است  شده 
واجد  دانشجوی  از سوي  بايد  مربوطه،  تضمین  ارائه  و 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص :

تعیین اولویت در رشته هاي جدید آزمون ورودي 

دوره دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال 1398 
پیرو اطالعیه مورخ 1398/3/13 در خصوص پذيرش دانشجو از سوي دانشگاه ها و 
 »Ph.D« مؤسسات آموزش عالي در رشته هاي جديد آزمون ورودي دوره دكتري
نیمه متمركز سال 1398، به اطالع مي رساند كه با توجه به تأيید پذيرش دانشجو در 
كد رشته  محل هاي جديد از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري، بعد از چاپ دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي و ضیق وقت براي 
فعال كردن سیستم انتخاب رشته، اين سازمان وضعیت علمي داوطلبان واجد شرايط 
را بررسي كرد و افرادي را كه حدنصاب نمره علمي الزم را دارا بودند، به منظور شركت 
در مصاحبه و انجام مراحل ارزيابي تخصصي، به دانشگاه ها و مؤسسات ذي ربط معرفي 

نمود و به كلیه داوطلبان به طريق مقتضي اطالع رساني گرديد. 
با توجه به اينكه اين داوطلبان، الزم است، در صورتي كه در مرحله مصاحبه رشته هاي 
مربوط شركت نموده اند، كد رشته محل يا كد رشته محل هاي مربوط را در فرم انتخاب 
رشته و در اولويت مورد دلخواه درج نمايند، از آنها دعوت مي نمايد تا از طريق لینكي 
 1398/۵/1 تاريخ  در   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اين  سايت  در  كه 
)فردا( منحصراً براي آنان فعال خواهد شد، حداكثر تا تاريخ 98/۵/۵ نسبت به درج 

اين كد رشته محل ها در فرم انتخاب رشته اقدام كنند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  خصوص  در   98/۰۴/۰۲ مورخ  اطالعیه  پیرو     
علوم  تحصیلي  رشته  هاي  در  تحصیل  متقاضیان  نظر  بدين  وسیله    ،1398 سراسري 
ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، آموزش تربیت بدني پرديس هاي دانشگاه 
فرهنگیان و علوم ورزشي دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي در آزمون سراسري سال 

1398 را به  نكات زير معطوف  مي دارد: 
1- پذيرش دانشجو برای رشته علوم ورزشی در سال 1398به صورت متمركز خواهد 
بود و نتايج نهايی آن، همراه باساير رشته های متمركز، در شهريور ماه اعالم می گردد.

2 آزمون عملي تربیت بدني، منحصراً از داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي 
مورخ  پنجشنبه  روزهاي  آزمون  جلسه  در  كه   تجربي،  علوم  و  انساني  علوم  فني،  و 
98/۴/13 و جمعه مورخ 98/۴/1۴ حاضر بوده و )از تاريخ 98/۰۴/۰9 لغايت 98/۰۴/18( 
پايگاه  در  مذكور  تاريخ  در  عملي  آزمون  هزينه  پرداخت  با  را  خود  مندي  عالقه 

اطالع رساني اين سازمان اعالم نموده اند، به عمل خواهد آمد. 
3- داوطلباني كه متقاضي آزمون عملي رشته هاي تحصیلي علوم ورزشي يا آموزش 
تربیت بدني )در بخش پذيرش با آزمون( شده اند؛ در صورت تمايل، پس از شركت 
در آزمون عملی، الزم است كه پس از اعالم نتايج اولیه آزمون سراسري، با توجه به 
با مراجعه  انتخاب رشته می شوند،  به  بر اساس كارنامه در آن مجاز  دوره هايي كه 
به پايگاه اطالع رساني اين سازمان در زمان مقرر )در دهه سوم مرداد ماه( نسبت به 
اين آزمون در هر  انتخاب رشته  انتخاب كدرشته محل هاي تحصیلي مربوط در فرم 

اولويتي كه عالقه دارند اقدام نمايند.
4- متقاضیان رشته هاي تحصیلي فوق الذكر بر اساس اولويت بندي رشته هاي خود 

در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند شد.
5- كارت شركت در آزمون عملي تربیت بدني در حوزه هاي برگزاري آزمون عملي 
تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان الزم  است  كه با همراه داشتن لباس  و كفش  
ورزشي،  منحصراً در روزهاي تعیین  شده  در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي  است 
آزمون  و  از داوطلب  مراحل معاينات  كه در صورت   نداشتن  شناسنامه، كارت ملي، 

 عملي  و مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 
یادآوري مهم: متقاضیان رشته  هاي تحصیلي علوم ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و آموزش تربیت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان، بايد از سالمت 
كامل جسماني برخوردار بوده و به خصوص از سالمت قلبي و ريوي خود يقین داشته 
و آمادگي هاي الزم را براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
داشته  باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي، معاينات پزشكي 
با نظارت پژوهشگاه تربیت بدني وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انجام خواهد شد، 

نیاز به همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نیست. 
دانشگاه  پرديس هاي  ورزشي  علوم  و  بدني  تربیت  آموزش  رشته  متقاضیان   -6
فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، 
عالوه بر شركت در آزمون عملي، در صورتي كه در رديف معرفي شدگان رشته هاي 
مصاحبه  مراحل  انجام  زمان  در خصوص  كه  اطالعیه اي  طبق  بايد  قرارگیرند،  فوق 

رشته هاي تحصیلي دانشگاه فرهنگیان متعاقبًا )در هفته اول شهريورماه( از سوي 
اين سازمان اعالم مي گردد، براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صالحیت هاي 
عمومي، كه در دو قسمت مجزا از سوي آموزش و پرورش برگزار خواهد شد، شركت 
نمايند؛ در غیر اين صورت، عدم شركت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي 
مي گردد؛ به عبارتي، كلیه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صالحیت هاي 
عمومي بوده تا در گزينش نهايي كه براساس ضوابط اين سازمان در شهريورماه انجام 

مي گردد، باشند.
متقاضیان رشته هاي  فوق در دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي   -7
و پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي كه 
در آزمون عملي شركت نموده و در رديف پذيرفته شدگان نهايي در دوره فوق قرار 
بگیرند، حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1399 را به منظور انتخاب 

رشته محل های دوره روزانه نخواهند داشت.
8- متقاضیان آزمون عملي تربیت بدني، در صورتي كه در موعد مقرر نسبت به 
براي شركت  تمايل،  پرداخت هزینه آزمون عملي اقدام ننموده اند، در صورت 
در آزمون عملي )به شرطی كه در جلسه آزمون روزهاي پنجشنبه مورخ 98/۴/13 و 
جمعه مورخ 98/۴/1۴ حاضر بوده باشند( مي توانند به منظور بررسي وضعیت خود، 
با همراه داشتن دو قطعه عكس، كارت شناسايي معتبر و همچنین شماره داوطلب و 
پرونده گروه آزمايشي شركت در آزمون، مطابق جدول ذيل، به محل برگزاري آزمون 

و به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.
9- آزمون عملي تربیت بدني  براي كلیه  متقاضیان،  مطابق زمان تعیین شده در 
جدول ذیل برگزار مي گردد و داوطلبان بايد فقط  بر اساس برنامه زماني طبق استان 

محل اقامت مندرج در جدول ذيل، در آزمون عملي شركت نمايند. 
و  دانشگاه ها  ورزشي  علوم  تحصیلي  رشته هاي   از  يك  هر  متقاضیان   -10
فرهنگیان  دانشگاه  پرديس هاي  بدني  تربیت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات 
پرداخت  )موضوع  عملي   آزمون  هزینه  براي  واريزي  مبلغ  بر  عالوه  بايد، 
معاينه  انجام  بابت   ،)98/04/02 مورخ  اطالعیه  در  ریال   310/000
و  )سیصد   350/000 مبلغ  تندرستي  و  سالمت  تست هاي  و  پزشكي 
به  یا   4001022603001582 حساب  شماره  به  ریال  هزار(  پنجاه 
واریزي  شناسه   IR760100004001022603001582 شبا  شماره 
385022674140107005100300340006  نزد بانك مركزي به نام درآمد 
اختصاصي پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در كلیه شعبات بانك ها 
)تكمیل فرم ساتنا( واريز يا مراجعه به سايت پژوهشگاه: www.ssrc.ac.ir به 
از ساعت 8:۰۰ صبح به حوزه هاي برگزاري محل  صورت آن الين پرداخت نموده و 
عبارت  كه  است  الزم  همچنین  نمايند.  مراجعه  ذيل  جدول  شرح  به  عملي  آزمون 
»بابت معاینه پزشكي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل فیش واريزي 
مبلغ 3۵۰/۰۰۰ )سیصد و پنجاه هزارريال( درج شود و آن را در روز آزمون تحويل 

حوزه آزمون عملي نمايند. 

 اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  کشور درخصوص:

 نحوه توزیع کارت ،  تعیین زمان و محل برگزاري آزمون عملي 

رشته هاي  تحصیلي علوم ورزشي وآموزش تربیت بدني دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
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تذکر مهم: 
1 به همراه داشتن يك قطعه عكس ۴×3، لباس  وكفش  ورزشي ، اصل شناسنامه يا كارت ملي و اصل فیش هزينه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به 

مبلغ 3۵۰/۰۰۰ )سیصد  و پنجاه هزار( ريال در زمان آزمون عملي، ضروري است؛ در غیر اين صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد. 
۲ كلیه متقاضیان بايد طبق برنامه  زماني مندرج در اين اطالعیه اقدام نمايند. 

3 آزمون  عملي تربیت بدني، قابل تمديد، تكرار يا برگزاري آن به صورت انفرادي براي هیچ داوطلبي، نیست.
داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سیستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني:www.sanjesh.org   مطرح نموده يا با  شماره  تلفن:  

4۲1۶3  )پیش شماره ۰۲1( تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور
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بدين وسیله  به اطالع منتخبان المپیاد )متمركز و نیمه متمركز( می رساند  كه مرحله نهايی بیست 
ـ دانشجويی كشور، در روز پنجشنبه 98/۰۵/۰3 و جمعه98/۰۵/۰۴ در  و چهارمین المپیاد علمی 

پرديس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. 
  http://Olympiad.sanjesh.org:برنامه زمان بندی آزمون ها در سايت المپیاد به آدرس
قابل دريافت است. ضمناً كارت ورود به جلسه آزمون ها از روز يكشنبه 3۰ تیرماه الي روز چهارشنبه 
۲ مردادماه 98 به صورت اينترنتي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت 

است. براي شركت در مرحله نهايي المپیاد، رعايت نكات ذيل ضروري است:
1 زمان اسكان دانشجويان، از بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲ مردادماه 98 و زمان تخلیه 
خوابگاه ها، صبح روز شنبه ۵ مردادماه 98 است. اسكان و پذيرايی از بعد از ظهر روز 

چهارشنبه انجام مي شود.
۲  اسكان و پذيرايي، صرفاً مختص راه يافتگان به مرحله نهايي المپیاد سال 1398 است كه 
اسامي آنها روي سايت المپیاد  قرار گرفته است و امكان ورود، اسكان و پذيرايي از همراهان 

دانشجو، مانند: پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر و ... از سوي دانشگاه وجود ندارد. 
 3 همراه داشتن »كارت ملی«، »كارت دانشجويی« و »كارت ورود به جلسه آزمون هاي 

المپیاد« ضروري است.
۴  استفاده از ماشین حساب های قابل برنامه ريزی، ممنوع است و دانشجويان می توانند 

از ماشین حساب ساده استفاده كنند.
 ۵  همراه داشتن موبايل و هر گونه دستگاه هاي الكترونیكي، حتي به صورت خاموش، 
جزوه، كتاب، برگه چرك نويس در جلسه آزمون ممنوع بوده و در صورت مشاهده، مطابق 

مقررات اقدام خواهد شد.
6  همراه داشتن قرآن مجید و كتاب قانون، در جلسات آزمون های المپیاد الهیات و 

معارف اسالمی و حقوق، ممنوع است.
۷   دانشجويان منتخب المپیاد غیرمتمركز بايد در نیمه دوم سال تحصیلی 9۷ – 98 
دانشجو باشند و گواهی اشتغال به تحصیل خود را به مركزيت دانشگاه مناطق ده گانه 

ارسال كنند.
8   منتخبان المپیاد متمركز )همزمان با آزمون كارشناسی ارشد( بايد گواهی اشتغال 
به تحصیل خود را به پست الكترونیك: olympiad@sanjesh.org  ارسال كنند.

آدرس محل برگزاري المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور: 
تهران – تهرانپارس – فلكه چهارم – بلوار وفادار شرقی – بلوار شهید عباسپور – پرديس 

فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

 اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  کشور درخصوص:

 برگزاري بیست و چهارمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور

5 مرداد ، سالروزعملیات 

افتخارآفرین مرصاد و شكست منافقان کوردل ، گرامی باد
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سازمان  اطالع رساني  پايگاه  در  آنان  اسامي  فهرست  كه  داوطلباني  از  وسیله  بدين 
سنجش به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته هاي داراي شرايط خاص 
ناپیوسته سال 1398 درج  ارشد  كارشناسي  دوره هاي  ورودي  آزمون  در  بورسیه  يا 
برنامه زماني  براساس  و  ذيل  نكات  به  توجه  با  كه  مي نمايد  دعوت  است،  گرديده 
مشخص شده مربوط به كدرشته محل ذي ربط، كه در سايت سازمان سنجش آمده 
است، براي مصاحبه، آزمون اختصاصي، آزمون تشريحي، آزمون پروژه و ساير مراحل 
عدم  كه  است  بديهي  نمايند.  مراجعه  شده  مشخص  نشاني  به  لزوم  مورد  گزينش 
مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از گزينش در كد رشته 
محل يا رشته محل هاي انتخابي مربوط تلقي مي گردد و فرصت ديگري براي انجام 

مراحل مذكور وجود نخواهد داشت.
یادآوري: داوطلبان مذكور، الزم است كه قبل از اقدام براي مراجعه به محل مصاحبه، 
به پايگاه اطالع رساني مؤسسه مورد نظر )در صورت وجود( مراجعه كنند تا چنانچه 

تغییري در برنامه زماني مصاحبه به عمل آمده باشد، از آن مطلع شوند.    
 ضمنًا شایان ذکر است: 

1 كلیه داوطلباني كه در كد رشته  امتحاني 1131، 13۵۰، 13۵1، 13۵۲، 13۵6، 
13۵۷، 13۵8، 136۰، 136۲ و 136۴ مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه و 
نوبت دوم )شبانه( شده و نسبت به تكمیل فرم انتخاب رشته اينترنتي خود در موعد 
مقرر اقدام نموده و هزينه برگزاري آزمون عملي پروژه يا پروژه هاي انتخابي خود را در 
كدرشته هاي امتحاني 13۵۰، 13۵1، 13۵۲، 13۵6، 13۵۷، 13۵8، 136۰، 136۲ و 
136۴ همزمان با تكمیل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده اند، حسب مورد، الزم است 

كه براي شركت در مصاحبه يا آزمون پروژه عملي اقدام نمايند. 
۲ آن دسته از داوطلبانی كه باتوجه به اولويت كدرشته محل های انتخابی، شانس 
بورسيه  و  خاص  شرایط  کدرشته های  از  قبل  انتخابی  رشته های  در  قبولی 
نشانی   به  که درسایت سازمان سنجش  اطالعيه  این  )کدرشته های موضوع 
را داشته اند، در  ( و همچنين دانشگاه شاهد  آمده است   www.sanjesh.org
فهرست معرفی شدگان چند برابر قرار نگرفته اند. بديهی است كه اين داوطلبان، در 
صورت هرگونه سؤال، پس از اعالم نتايج نهايی )شهريور ماه( و با توجه به كارنامه 

كدرشته محل های انتخابی، می توانند با اين سازمان مكاتبه نمايند.
برنامه زماني شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته هاي داراي 

شرایط خاص یا بورسیه:
)1( داوطلباني كه اسامي آنان در پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش به عنوان معرفي 
شده يك يا دو كد رشته محل داراي شرايط خاص يا بورسیه از رشته امتحاني مربوط 
درج شده، الزم است كه با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه هاي راهنماي 
ناپیوسته سال 1398، مفاد  آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد  شماره 1 و ۲ 
شرايط و ضوابط اختصاصي كدرشته محل هاي داراي شرايط خاص و بورسیه )مندرج 
در بند »ز« از صفحه ۲98 الي 3۲۲  دفترچه راهنماي شماره ۲ درج شده است( و اين 
اطالعیه، در موعد مقرر براي انجام مصاحبه، آزمون اختصاصي يا ساير مراحل گزينش 
به محل ذي ربط مراجعه نمايند؛ در غیر اين صورت، در گزينش نهايي در كدرشته 

محل انتخابي مربوط گزينش نخواهند شد.
 )۲( داوطلبان، عالوه بر دارا بودن شرايط بند فوق، الزم است كه شرايط و ضوابط 
نیز دارا  يا دستگاه اجرايي بورس دهنده را  اختصاصي مؤسسه داراي شرايط خاص 
باشند. داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات دقیق تر به پايگاه اطالع رساني مؤسسه 

ذي ربط مراجعه نمايند.
)3( به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعالم شده براي داوطلب در اين 
اطالعیه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصي و 

ساير مراحل گزينش آنان، از سوي مراجع ذي ربط تأيید شده باشد.
)۴( بديهي است كه پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه يا آزمون 
اختصاصي، هیچ گونه تقاضايي قابل پذيرش نیست؛ لذا به داوطلبان تأكید مي شود كه 

در مهلت مقرر تعیین شده، به محل ذي ربط مراجعه نمايند.
ضمنًا به اطالع معرفي شدگان چند برابر ظرفيت کد رشته هاي امتحاني داراي 
شرایط خاص و بورسيه مي رساند که براي اطالع از مفاد مشروح این اطالعيه 

و مطالعه آن، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم اسامي  معرفي شدگان چند برابر ظرفیت در آن دسته از کد 

رشته هاي امتحاني داراي شرایط خاص و بورسیه به همراه برنامه 

زماني انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل  گزینش رشته هاي 

ذي ربط و همچنین  تاریخ ، زمان و محل مصاحبه یا برگزاري آزمون  

عملي یا  پروژه در کد رشته هاي امتحاني 1131، 1350، 1351، 

1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 

آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1398
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الف-دورههايكاردانينظامجديدفنيوحرفهاي
1 مهلت ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش در دور هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي سال 1398 از روز 
يكشنبه 98/3/19 )19 خردادماه 98( از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز شده و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، در روز پنجشنبه 98/3/3۰ )3۰ خردادماه 

98( پايان پذيرفت.
۲ بر اساس آمار اولیه گزارش شده، تعداد 11۲1۹4 داوطلب نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در اين پذيرش اقدام نموده اند. 

3 با توجه به  ضوابط، پذيرش دانشجو در3۰ كدرشته امتحاني دوره هاي كارداني نظام جديددانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي سال 
1398 صرفاً براساس سوابق تحصیلي )معدل كتبي ديپلم( صورت مي گیرد.

۴ بر اساس ضوابط، پذيرش دانشجو در ۹ کد رشته امتحاني از 3۹ کد رشته امتحاني، از طریق آزمون خواهد بود.
۵ كارت شركت در آزمون داوطلبان 9 كد رشته امتحاني مذكور با تعداد ۸5473 داوطلب براي آن دسته از كد رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها بر اساس آزمون 

)هشتم مرداد ماه 98(  روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي گیرد؛ لذا داوطلبان مذكور، ضرورت دارد كه از 8 مرداد است، در روز سه شنبه 98/۵/8 
 ۲۴ ساعت  لغايت  روز پنجشنبه 1۰ مرداد ماه 98 براي دريافت  پرينت كارت  شركت درآزمون و برگ راهنماي مربوط، به سايت سازمان ماه 

مراجعه نمايند. سنجش 
6 بر اساس برنامه زماني پیش بیني  شده، آزمون 9 كد رشته امتحاني با آزمون، شامل: كد رشته هاي 
امتحاني 1۲، 1۴، 1۷، 19، ۲3، 33، 38، 39 و ۵1 در روز جمعه 98/۵/11 در 163 شهرستان و مركز 
استان و در ۲۷1 حوزه  امتحاني براي تعداد ۸5473 داوطلب، كه از اين تعداد 3۶۲۸۲ نفر 

زن و 4۹1۹1 نفر مرد هستند، برگزار مي شود. 
الزم به ذكر است كه داوطلبان هريك از 9 كد رشته امتحاني مذكور، در جلسه 
آزمون، به 16۰ سؤال كد رشته امتحاني مربوط ، در مدت ۲1۰ دقیقه پاسخ 

خواهند داد.
ثبت نام كننده  داوطلب   11۲1۹4 تعداد  از  اينكه  به  نظر   ۷
فني  دانشگاه  جديد  نظام  كارداني  دوره هاي  پذيرش  براي 
و  غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و 
به  داوطلب   ۸5473 تعداد   1398 سال  غیردولتي 
با  امتحاني  براي شركت در 9 كد رشته  ثبت نام  منظور 
 ۲۶7۲1 تعداد  و  نموده  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  آزمون 
داوطلب ديگر براي يكي از 3۰ كد رشته امتحاني كه صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي )معدل كل ديپلم( پذيرش آنها صورت 
مي گیرد متقاضي شده اند، لذا به منظور فراهم نمودن  تسهیالت الزم  
براي آن دسته  از داوطلبان متقاضي ثبت نام و انتخاب  رشته  براي شركت  در 
دوره هاي  در  )معدل كل ديپلم(  تحصیلي  براساس سوابق  پذيرش آنها  رشته هايي كه 
و  غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  جديددانشگاه  كارداني نظام 

دکتر حسین توکلی سخنگوی سازمان سنجش ، ارائه کرد : 

گزارش ثبت نام و انتخاب رشته براي پذیرش در دوره هاي کارداني 

نظام جدید فني و حرفه اي و آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1398 
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غیردولتي سال 1398 صورت مي گیرد و موفق به ثبت نام و 
انتخاب رشته در اين پذيرش نشد ه اند، مهلت ثبت نام و انتخاب 

براي كد رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها بر  رشته،  منحصراً 
اساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد، از روز دوشنبه ۹۸/5/7 از 

طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز مي شود و در روز جمعه 
۹۸/5/11 پايان مي پذيرد؛ لذا به كلیه داوطلبان مذكور اكیداً توصیه مي شود كه در 

اين مهلت تمديد شده و حداكثر تا پایان روز جمعه ۹۸/5/11 با مراجعه به سايت سازمان 
سنجش آموش كشور و مطالعه دقیق اطالعیه هاي اين سازمان، در صورت واجد شرايط بودن براي 

ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هايي كه صرفاً براساس معدل كل ديپلم )بدون آزمون( صورت مي گیرد، 
اقدام نمايند. 

عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جديد  نظام  كارداني  دوره هاي  براي  دانشجو  پذيرش  ظرفیت   8
غیرانتفاعي و غیردولتي سال 1398، تعداد ۲55۶0۸ نفر است. 

ب-آزمونكاردانيبهكارشناسیناپیوسته
1 مهلت ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، از روز 98/۲/1۰ از طريق سايت سازمان سنجش 

آموزش كشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، در روز شنبه 1398/۲/۲1 )۲1 ارديبهشت ماه 1398( پايان پذيرفت. 
۲ بر اساس  آمار نهايي گزارش شده، تعداد ۸5547 داوطلب نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در كد رشته هاي امتحاني با آزمون و همچنین كدرشته هاي امتحاني كه 

صرفاً پذيرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است، اقدام نموده اند.
3 در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، جمعاً در 66 كد رشته امتحاني پذيرش صورت مي گیرد كه پذيرش 16 كد 

رشته امتحاني از طريق آزمون و پذيرش در ۵۰ كد رشته امتحاني ديگر صرفاً براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است.
۴ كارت شركت در آزمون داوطلبان 16 كد رشته امتحاني )براي تعداد 75۲5۲ داوطلب( و برگ راهنماي مربوط به پذيرش در رشته هاي مذكور، كه منحصراً براساس آزمون 
صورت مي گیرد، از روز سه شنبه 1398/۵/8 روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت؛ لذا داوطلبان مذكور، ضرورت دارد كه از روز سه شنبه 1398/۵/8 
لغايت ساعت ۲۴ روز پنجشنبه 1398/۵/1۰ با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به دريافت پرينت كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند.
۵ بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398، در 16 كد رشته امتحاني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي شامل: كد 
رشته هاي امتحاني 1۰1، 1۰3، 1۰۷، 11۰، 111، 113، 11۴، ۲۰۴، ۲1۰، ۲1۴، ۲1۵، ۲3۲، ۵1۲ ، ۵1۴، 6۰1 و 6۰۵ براي آن دسته از رشته هايي كه پذيرش در آنها با 
آزمون است، با تعداد 75۲5۲ داوطلب، كه از اين تعداد 33545 نفر زن و 41707 نفر مرد هستند، در روز جمعه 98/۵/11 )11 مردادماه 98( در 163 شهرستان و مركز 

استان و ۲۷1 حوزه امتحاني برگزار خواهد شد.
6 نظر به اينكه از تعداد ۸5547 داوطلب ثبت نام كننده در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، تعداد 75۲5۲ داوطلب 
به منظور ثبت نام براي 16 كد رشته امتحاني با آزمون ثبت نام نموده و تعداد 10۲۹5 داوطلب ديگر، براي يكي از ۵۰ كد رشته امتحاني، كه صرفاً براساس سوابق تحصیلي 
)معدل كل دوره كارداني( پذيرش آنها صورت مي گیرد، متقاضي شده اند و به منظور فراهم آوردن تسهیالت الزم براي آن دسته از داوطلباني كه متقاضي ثبت نام در رشته هايي 
كه پذيرش آنها در دوره هاي كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 صرفاً براساس سوابق تحصیلي )معدل كل دوره كارداني( صورت مي گیرد هستند، در صورتي كه 
در زمان مقرر )از تاريخ 98/۲/1۰ لغايت 98/۲/۲1( موفق به ثبت نام در اين پذيرش نشده باشند، مي توانند براي پذيرش در اين رشته ها، از روز دوشنبه 1398/۵/۷ لغايت 
روز جمعه 1398/۵/11 به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه مورخ 
98/۲/16(، كه از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش اين رشته ها اقدام نمايند. داوطلبان مي توانند براي 
اطالع از رشته هايي كه پذيرش آنها براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي شود، به جدول ذيل اطالعیه فوق الذكر، كه در نشريه پیك سنجش روز دوشنبه 98/۲/۲3 

منتشر شده است، مراجعه نمايند.
۷ ظرفیت پذيرش دانشجو براي دوره كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 جمعاً ۲۶45۸4 نفر است.
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كنكور تمام شد؛ به همین سادگی؛ با اين همه، هنوز پس از گذشت 
چند هفته از برگزاري آن، برای بسیاری از داوطلبان و خانواده  هايشان، 
حتی داوطلبانی كه خوب مطالعه كرده و با موفقیت آزمون سراسري را پشت 
سر گذاشته اند، همچنان بحث های مربوط به كنكور، بحث داغ اين روزهاست. حتماً 
تا االن، كلید سؤاالت را تهیه كرده و با جواب های خود تطبیق داده و تقريباً می دانید كه 
آزمون سراسري را با چه كیفیتی گذرانده ايد. بد يا خوب، ديگر همه چیز تمام شد و بايد 
تكرار نخواهد شد. ممكن است در میان شما عزيزان،  بگويیم كه كنكور سال جاري ديگر 
و  زمان  مديريت  نداشتن  مطالعه،  كمی  دلیل  به  كه  باشند  داشته  وجود  نیز  داوطلبانی 
برنامه  ريزی صحیح يا حتی مشكالتی كه در جلسه برگزاري كنكور با آن مواجه شده  اند، از 
نتیجه كار خود راضی نباشند. اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستید كه با وجود گذراندن 
يك آزمون نه چندان خوب يا حتی بد، پس از چند ساعت و حتی چند روز، به اين نتیجه 
رسیده  ايد كه گذشته ها گذشته و بايد برای آينده بهتر و جبران اشتباهات تالش كنید و فقط 
از آن درس بگیريد، بايد به شما تبريك گفت؛ اما اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستید 
كه از االن زانوی غم در بغل گرفته و از زمین و زمان می نالید و شكايت می كنید و احساس 
می كنید كه دنیا ديگر به آخر رسیده است، پیشنهاد می كنیم از ابتدا تا انتهای اين مقاله را 
به طور دقیق بخوانید و سپس تصمیم بگیريد با لحظه های زندگی، كه پیوسته در گذر است 

و منتظر كسی نمی ماند، چه رفتاري كنید.
     اينكه بعد از هر مشكلی در زندگی، افراد بتوانند با برخورد درست و يك مديريت صحیح، 
برای ادامه راه تصمیم بگیرند، هنر بسیار بزرگ و قابل تحسینی است. بسیاری از ما نمی دانیم 
و نمی توانیم در برخورد با مشكالتمان چه كنیم. داوطلبی هم كه يك آزمون دور از انتظار 
و نه چندان خوب را پشت سر گذاشته است و نمی داند كه چگونه بايد با شرايط كنار بیايد، 
از اين گروه است؛ چه داوطلب پسری باشید كه قرار است در صورت قبول نشدن در كنكور 
به سربازی برويد، و چه از جمله داوطلبانی باشید كه خود را برای قبولی در رشته ای خوب 
آماده كرده و االن احتمال می دهید كه اصاًل اين هدف محقق نخواهد شد، و چه كمتر از 
انتظار اطرافیانتان كنكور داده ايد، قبل از هر چیز بايد بدانید كه همیشه امواج و آشفتگی ها 
در سطح دريا اتفاق می افتد و در عمیق ترين بخش هاي دريا، آشفتگي، حتي در حد يك موج 

كوچك، وجود ندارد. وجود هر يك از ما هم مانند همین درياست. ممكن است كه آشفتگی ها 
و ناماليمات زندگی، ما را بیازارد، اما خداوند، توانی در درون انسان قرار داده است كه وقتي 
در درياي وجودش به طور عمیق فرو رود و ابعاد يك مشكل و اثرات آن را بررسی كند، خواهد 
ديد كه بروز و ظهور هیچ چیز غیر ممكن نیست؛ حتی برخورد درست و اصولی با مشكلی 
كه االن فكر می  كنید بسیار حاد است. به اين صورت، آرامش را به دست خواهید آورد و به 
نقطه اي خواهید رسید كه ديگر، هیچ آشفتگي و ناآرامي در آن راه نخواهد يافت. اكنون هر 
آنچه غیر ضرور است، مي تواند بدون هیچ  گونه درگیري و آشفتگی دور انداخته شود و شما با 

كمال تعجب مي بینید كه تغییر كرده ايد و انجام هر كاری از شما ساخته است.
    امروزه، نقش مثبت انديشي و داشتن افكار و امواج مثبت، كاماًل اثبات شده است. اگر فرد 
مثبت انديشی نیستید، سعی كنید با جراحی ذهن و درونتان قدم اول را برداريد. آري ما در 
ابتدا نیازمند برداشتن بخش هاي مسأله دار ذهنمان هستیم؛ بنابراين، در آغاز بايد براي تحول 
افكار و باورهايمان بینديشیم؛ زيرا احساسات ما از افكار ما ناشی می  شود؛ پس بايد تالش 
كنیم تا برای خود و افكار و انديشه  هايمان ارزش قائل شويم و سعي كنیم آنچه از ذهنمان در 
خصوص آينده تحصیلی و شغلی و ساير مسائل زندگی  مان می تراود مثبت و زيبا باشد. اگر 
در حال حاضر خود را شماتت می كنید كه چرا خوب درس نخوانده  يا چرا خوب برنامه ريزی 
اين  با  حتماً  اينكه  و  گذاشته ايد،  كمی  وقت  اصلی  درس های  از  بعضی  برای  چرا  و  نكرده 
شرايط، آينده تان بسیار تیره و تار خواهد شد و هزاران فكر منفی ديگری كه از ذهن برخی از 

داوطلبان می گذرد، مطمئن باشید كه آينده نیز برای شما مبهم خواهد شد. 
تمام  با  و  بگیريد،  و درس  تجربه  آن  از  فقط  و  فراموش كنید  را    سعی كنید كه گذشته 
اشتباهاتی كه كرده ايد خود را ببخشید و دوست داشته باشید. احساس خوشبختي، مستلزم 
رسیدن به يك وضعیت مطلوب در زندگی نیست؛ چون خوشبختي يك وضعیت خاص نیست، 
بتوانیم در همین شرايطي كه هستیم به  بلكه احساسي خوشايند و دروني است، و اگر ما 
احساس خوشبختي و رضايت برسیم، با رسیدن به اهداف و محقق شدن آرزوهايمان، اين 
احساس بیشتر و ماندگارتر از قبل خواهد بود؛ پس نگران و ناراحت نباشید و بدانید كه فرد 
خوشبختی هستید؛ چون هنوز فرصت زندگی، لذت بردن از لحظه ها و استفاده از توان خود، 
در  اين همه شرايط  وقتی  داريد.  آرزوهايتان  به  برای دستیابی  را  تجربه هايتان  و  قابلیت ها 
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اختیارتان هست، می توانید از هر سدی بگذريد و هر كاری را انجام دهید، و كنكور، يكی از كوچكترين آنهاست.

پیشبهسویبهترشدن
ما در مسائلي كه برايمان روي مي دهد، نقش مستقیم و گاه غیرمستقیمی داريم؛ پس بهتر است، همان  گونه كه در موفقیت  های زندگی  مان بیش از همه به خود و كارهايمان تأكید می  كنیم، در ساير 
موارد نیز نقش خود را در امور زندگی جست و جو كرده و بدون شماتت خود و فقط برای درس گرفتن از آن اقدام كنیم؛ مثالً اگر از آزمون خود، آن گونه كه می  خواستید، راضی نبوديد، 
آسمان  ها و زمین را شماتت نكنید و با خود نگويید كه سؤاالت غیر اصولی بود، تدريس معلمم در درس رياضی بد بود و ...، بلكه با خود بینديشید كه شما چه نقشی در بروز اين مشكل 

داشتید. آيا نمی توانستید با تهیه جزوه از دوستان خود، تالش بیشتر و مواردی مانند 
آن، بهتر باشید؟ وقتی به اين جايگاه از شخصیت برسید و بهتر بودن را تجربه كنید، 
به راحتی خواهید توانست از پس مشكالت و موانع زندگی برآيید و موفق شويد. ممكن 
است كه در ابتدا انجام اين كار سخت باشد؛ زيرا تغییر در زندگی و رفتارهای شخصیتی، 
ممكن است به آسانی صورت نگیرد، ولي كافي است كه قدم اول برداشته شود و شما به 
لزوم تغییر پي ببريد. با گذشت زمان و ظهور اولین اثرات مطلوب ايجاد شده، اين تغییر 
تقويت خواهد شد و نشان خواهد داد كه شما تا چه اندازه به اين تغییر نیازمند بوده 
 ايد. باور كنید كه آن وقت، ديگر مسأله كنكور و مواردی از اين قبیل به حدی برايتان 
پیش پا افتاده و راحت خواهد شد كه شما حتی پیش از اين، تصورش را هم نمی كرديد. 

مثبت فكر كنید و مثبت عمل كنید. شايد كنكور امسال كه آن را به خوبي نگذرانده  ايد، برای شما نقطه عطفی در موفقیت های بعدی  تان باشد؛ پس بدون ناراحتی و گله كردن از زمین و 
زمان، دوباره با فكر و درايتی درست، در مسیر موفقیت حركت كنید. همه چیز براي شروعي بهتر مهیاست و ما نیازمند تغییرات وسیعي در همه ابعاد هستیم، اما اين تغییرات را بايد ابتدا 
از درون خود شروع كنیم. تغییرات مناسب دروني، شرايط را براي تغییرات بیروني نیز مهیا مي كند؛ پس بیايیم گام اول را محكم برداريم و قدم در راه موفقیت بگذاريم. جالب است بدانید 
وقت هايي انسان از شدت درماندگي، دلش مي  خواهد گريه كند يا احساس مي  كند كه در اين دنیا تك و تنها افتاده است و حوصله  اش از چیزي كه تا به حال بوده سر می  رود، بهترين 

زمان براي شروعي تازه است. 
     حتي زماني كه احساس مي  كنید هیچ كاري از دستتان برنمي آيد، به دقت فكر كنید؛ مطمئناً يك راه پیدا مي كنید كه به شما كمك كند؛ خوب همین امر هم جاي خوشحالي دارد؛ 
حال چگونه مي توانید آن را به كار بنديد و ارتقا دهید؟ با مطرح كردن اين سؤال، خودتان را از دايره منفي گرايي هايي نظیر »واقعاً ناامید كننده است« نجات داده ايد و مي توانید روي نكات 
مثبت تمركز كنید. درست است كه از آزمون خود راضی نیستید، اما، با آنچه در باال به آن اشاره شد، اين زمان، يكي از فرصت هاي مناسب براي پیدا كردن روش هاي موفقیت است؛ يعني 
مي توانید متوجه شويد كه بار ديگر از فرصت های خود چطور می  خواهید استفاده كنید. آيا می  خواهید هر طور كه شده و در هر رشته و دانشگاهی كه میسر شد، امسال مشغول به تحصیل 
شويد؟ آيا می خواهید با يك برنامه ريزی بهتر و تالش بیشتر، بار ديگر در آزمون سراسري شركت كنید؟ آيا می  خواهید به سراغ يك حرفه و فن مناسب و مورد عالقه خودتان برويد و 
موفقیت خود را در اين مسیر پی گیری كنید يا اينكه به سربازی رفته و با توجه به شرايطی كه بعداً خواهید داشت، تصمیم بگیريد؟ همین كه شما خود را مهیای گرفتن يك تصمیم مناسب 
و سنجیده بكنید، گام اول بهتر شدن و موفقیت است؛ پس بی درنگ، اولین قدم موفقیت را برداريد؛ به اين طريق، خودتان راهي را پیدا كرده ايد كه شما را به نتیجه مي رساند؛ در اين میان، 

فرايند تمركز روي پیشرفت ها از اهمیت بااليي برخوردار است.
برای اينكه در اين شرايط، انرژی خود را باال برده و محكم قدم در راه بگذاريد، به موفقیت های قبلی خود فكر كنید. گرچه ممكن است اين موفقیت ها االن از نظر شما كوچك باشد، اما به 
ياد بیاوريد كه در آن شرايط چگونه توانسته ايد كار بزرگی را انجام دهید. با يادآوری اين موفقیت ها، به خودتان تأكید كنید كه باز هم می توانید به موفقیت های بزرگتری دست يابید. برای 
انجام اين كار، هدف اصلي  تان را در ذهن خود تجسم كنید؛ اينكه نتیجه  مورد عالقه تان چیست و آن هدف اصلی كه در زندگی داريد كدام است؟ اين موضوع خیلی مهم است كه بدانید 
آن هدف اصلی كدام است؛ زيرا كنكور يك وسیله برای رسیدن به آن هدف مهم است. ضمناً بررسی كنید كه آيا راه های ديگری برای رسیدن به آن هدف مهم وجود دارد يا نه؛ مثاًل شما در 
نظر داريد كه با قبولی در رشته پزشكی، عالوه بر ارتقاء جايگاه اجتماعی خود، به مردم خدمت كنید و فرد برجسته ای در جامعه باشید. آيا نمی توانید به اين هدف با تحصیل در رشته علوم 
آزمايشگاهی جامه عمل بپوشانید؟ سعي كنید تا آنجايي كه مي توانید، از پرسیدن سؤال »چرا چنین اتفاقي افتاد؟« پرهیز كنید؛ زيرا پرسیدن اين سؤال، شما را در گذشته نگه مي دارد و 
جلوي پیشرفتتان را مي گیرد. پاسخ اين سؤال هیچ گونه راه حلي براي برطرف ساختن مشكلتان، به شما معرفي نمي كند. چیزي كه بايد به آن توجه داشته باشید اين دو سؤال و پیدا كردن 

جواب آنهاست: 1 اين بار انتظار داريد كه چه اتفاق متفاوتي روي دهد؟ ۲ براي رسیدن به آن نقطه، چه كاري بايد انجام دهید؟

خودتانراارزيابیكنید
وقتی تصمیم گرفتید كه بهتر باشید، بايد قدم بعدی را برای بهتر بودن برداريد و آن گام هم اين است كه ارزيابی درست و اصولی از خودتان داشته باشید كه از جانبداری و تعصب دور باشد. 
در ابتدا، و برای اينكه به خودتان روحیه و امید بدهید، دنبال نقاط مثبت خود باشید. اين نقاط مثبت را بنويسید و پیوسته به خاطر بیاوريد. تأكید روی نقاط مثبت باعث خواهد شد تا شما 

روحیه بهتری برای ادامه انجام كار داشته باشید و موفق  تر شويد؛ مثاًل با خود بگويید كه شما انسان كوشايی هستید، در درس عربی و شیمی وضعیت خوبی داريد و .... 
     در گام بعدی ارزيابی، به سراغ موارد ضعف خود برويد؛ البته نه اينكه جست و جوي اين موارد ضعف باعث شود تا شما از خود و عملكردتان ناامید شويد، بلكه موارد ياد شده بايد باعث 
شود تا شما راهی به سوی بهتر شدن و پیشرفت برداريد. يك دلیل عدم پیشرفت، مي تواند ضعف ما در پیش نیازهای درسی باشد. آمادگي هاي رواني )انگیزه ها( نقش فوق العاده اي در  بهبود 
عملكردها و مستحكم شدن اهداف ما دارد؛ با اين همه، در بیشتر موارد و از جمله در كنكور، كمتر مورد توجه داوطلبان قرار می گیرد. در هر شرايط كه آزمون را گذرانده  ايد، اين آمادگی 
روحی خود شماست كه می تواند شما را به سوی اهدافتان سوق دهد يا از آن بازدارد. بعضي ازدانش آموزان در مورد انگیزه ها و توانمندی های خود، دچار اغراق و خودفريبي مي شوند. متأسفانه 
گاه حتي مشاوران نیز متوجه نوع مشكل اين گروه از دانش آموزان نمي شوند. همان گونه كه كافي نبودن انگیزه مشكل ساز است، بزرگ نمايي در اين باره هم موجب پوشیده  ماندن واقعیت ها 
مي شود. بسیاری از داوطلبانی كه بعد از آزمون سراسري از نتیجه آن ناراحت و ناراضی می شوند، از كسانی هستند كه يا خود را بسیار دست كم گرفته  اند يا اينكه انتظار بیش از حدی از 

توانمندی های خود دارند. 
    اگر می خواهید به عنوان يك داوطلبی كه از آزمون امسال خود ناراضی هستید، كنكور دهید يا به شیوه های ديگری اهداف خود را دنبال كنید، بار ديگر با فكر، تصمیم و جديت قدم در راه 

فرد خوشبختی هستید؛ چون هنوز  بدانید که  و  نباشید  ناراحت  و  نگران  پس 

و  قابلیت ها  خود،  توان  از  استفاده  و  لحظه ها  از  بردن  لذت  زندگی،  فرصت 

تجربه هایتان را برای دستیابی به آرزوهایتان دارید. وقتی این همه شرایط در 

اختیارتان هست، می توانید از هر سدی بگذرید و هر کاری را انجام دهید، و 

کنكور، یكی از کوچكترین آنهاست 
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بگذاريد و مالك هاي پیشرفت خود را به خوبي تعیین كنید. دانش آموزان در مورد پیشرفت يا عدم پیشرفت خود، يك احساس كلي و مبهم دارند؛ در حالی كه پیشرفت بايد مالك مشخصي 
داشته  باشد. با تعیین مالك هاي مشخص، كنترل روند پیشرفت خود را تسهیل كنید. توصیه مي شود كه مالك هاي ارزيابي پیشرفت خود را به صورت كلی درنظر بگیريد؛ مثاًل اگر تصمیم 
گرفتید كه پس از مدتی، بار ديگر برای آمادگی در كنكور اقدام كنید، به اين نكته به عنوان مالك پیشرفت دقت كنید كه هر ماه نسبت به ماه قبل، به چه میزان به كیفیت و كمیت مطالعه 
خود اضافه كرده  ايد، و يا در موضوعات و مباحث مختلف درسی، چقدر سطح يادگیری  تان باالتر رفته است، و يا اگر قرار است در مسیر ديگری برای تحقق اهدافتان اقدام كنید، مثاًل به يك 
حرفه و شغل بپردازيد، میزان مهارت يا پس انداز خود و ارتقاء شغلی تان را در ماه های مختلف مالك قرار دهید. آن وقت متوجه خواهید شد كه شما هم می توانید به خوبی در مسیر اهداف 

و آرزوهايتان و برای تحقق آنها قدم در راه بگذاريد.

رویراهحلهاتمركزكنید
ما وقتی دچار مشكل يا مانعی در زندگی می  شويم، وقت زيادي را صرف نگراني های خود مي كنیم. نگراني، يكي از بدترين راه هاي اتالف انرژي است و اجازه نمي دهد كه ما رو به جلو حركت 
كنیم. تنها كاري كه بايد انجام دهیم اين است كه اهل عمل باشیم. زماني كه دوباره توانستیم به سمت جلو حركت كنیم، آن وقت متوجه مي شويم كه ديگر دلیلي براي نگراني هايمان وجود 
ندارد. يكی از كارهايی كه برای بهتر بودن بايد انجام دهید اين است كه پس از در نظر گرفتن اهدافتان و حل مشكالت مسیر، روی راه حل  هايتان تمركز كنید و ببینید كه چه چیزي در 
زندگي تان اولويت دارد و ابتدا همان را انجام دهید. هر كاري كه  انجام آ ن، وقت و هزينه و انرژی شما را تلف  كند و هیچ حاصلي برايتان در بر نداشته باشد، بايد از برنامه زندگي تان حذف 
شود. همیشه چند حق انتخاب متفاوت وجود دارد؛ فقط كافي است كه روي راه هاي مختلف تمركز كرده و آنها را در ذهنتان تجسم كنید؛ به عنوان مثال، به خودتان بگويید كه بايد سه 
راه حل مختلف براي فائق آمدن بر مشكل فعلي تان پیدا كنید. تنها دانستن اين مطلب كه راه حل هاي متفاوتي پیِش رويتان قرار دارند به شما كمك مي كند كه احساس بهتري پیدا كنید. 
طبق لیستي كه تهیه كرده ايد، انتخاب هاي متفاوتي انجام دهید و كار خود را از روي برنامه دنبال كنید. اگر اهداف از پیش تعیین شده  اي داشته و مسیر مناسبي را براي خود انتخاب 
كرده  باشید، گذر از موانع كوچك، شما را خسته و ناراحت نخواهد كرد؛ همان طور كه توماس اديسون گفته  است: »بسیاري از افراد شكست خورده، كساني هستند كه متوجه نبوده اند تا 

چه اندازه به اهداف خود نزديك شده اند!«

مثبتبینديشیدومثبتتجسمكنید
بهتر است بیشتر از آن وقتي را كه مي خواهید صرف نگراني و ترس و منفي بافي كنید، صرف مثبت انديشي كنید. بزرگترين قهرمانان ورزشي جهان، خودشان را در حالي تجسم مي كنند 
كه بدون هیچ گونه عیب و نقصي، مسابقات مختلف را به نفع خود به پايان مي رسانند. هیچ جايگاهي براي شكست در ذهن اين افراد وجود ندارد. اين درست همان چیزي است كه شما هم 
بايد به آن برسید. خودتان را تصور كنید كه به اهداف و آرزوهايتان رسیده ايد؛ چه احساسي داريد؟ چه مي گويید؟ روي انجام اين كار وقت بگذاريد. اين امر به شما امید مي دهد تا راهتان 

را ادامه دهید.
نظر  به  هستند  كه  چیزي  آن  از  بدتر  مختلف،  مسائل  از  ما  تصورات  اوقات،  گاهي  نیستند.  بد  مي بینید،  كار  ابتداي  در  را  آنها  كه  اندازه اي  آن  به  مختلف،  موارد  معموالً       
برخورد  بسیاری  داوطلبان  با  ما  گذرانده ايد،  كه  كنكوری  همین  مورد  در  مثاًل  نداريم؛  آمادگي  ذهني  نظر  از  و  هستیم  خسته  خودمان  ما  كه  دلیل  اين  به  تنها   مي رسند؛ 

می  كنیم كه قبل از اعالم نتايج اولیه و آگاهی از رتبه و شرايط خود در میان داوطلبان و بدون اطالع از وضعیت پذيرش دانشگاه ها يا رشته های جديد، 
ناامیدی و آه و ناله را شروع كرده اند. كمي استراحت و نگه داشتن حس خوش بینی، مي تواند به شما در اين زمینه كمك كند. اين گونه احساس ها 

به سرعت از میان مي روند و شما مجدداً به حالت عادي باز مي گرديد. يك ذهن باز، خیلي راحت تر مي تواند راه حل هاي متفاوتي را پیدا 
كند و آنها را به كار ببندد تا يك ذهن كسل و خسته. يك ذهن بسته نمي تواند راه حل هاي ممكن را بررسي كند و آنها را تشخیص دهد؛ 

بنابراين، خوشبین و مثبت باقي بمانید. به هر حال بايد همچنان بدانید كه گزينه هاي مختلف چه چیزهايي هستند و طبق برنامه هر يك 
را امتحان كنید. هدف شما اين است كه راه حل مناسبي را انتخاب كنید؛ پس تمام حواس خود را روي آن متمركز كنید، و سپس عكس العمل 

مناسبي نشان دهید.
    با تمام آنچه كه در اين مقاله به آن اشاره شد و راه حل هايی كه ارائه كرديم، اكنون اين نوبت شماست كه به عنوان يك داوطلب خوب، متوسط يا 

ضعیف آزمون سراسري سال جاري، كه به هر دلیلی از نتیجه خود ناراضی است، صادقانه با خود كنار بیايید و از خود بپرسید كه از اكنون می خواهید 
با لحظه هايی كه منتظر ناراحتی، ناامیدی و ندامت شما نمی مانند چه كنید. در هر تصمیمی كه می  گیريد، قبل از هر چیز بايد به شرايط فردی، 

خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود توجه داشته باشید. اگر می  خواهید دوباره برای كنكور آماده شويد به اين نكات توجه كنید كه آيا 
اصاًل شرايط فردی و اجتماعی شما مثل سربازی و ... می تواند اين فرصت را در اختیار شما گذارد يا نه، و آيا رفتن به سربازی برای 

شما بهتر است يا انتخاب رشته ای كه با وجود صرف هزينه و وقت قابل مالحظه، آينده شغلی خوبي ندارد همچنین شما داوطلب 
خانم، بايد به اين نكته توجه داشته باشید كه در صورت يك سال پشت كنكور ماندن، آيا موقعیت های اجتماعی و فردی 

خود را از دست نمی دهید و آيا حتماً كنكور، تنها راه رسیدن شما به موفقیت است.
     وقتی طبق موارد باال، به همه سؤاالتی كه برای خود و خانواده تان پیش آمد، به خوبی و با بررسی تمام زوايا پاسخ 

داديد، هر تصمیمی كه گرفتید اين بار محكم تر قدم در راه بگذاريد و با جرأت و اعتماد به نفس مثال زدنی، با خود 
بگويید كه گذشته ها گذشته است و بايد گذشته را فراموش كنید و فقط با درس گرفتن و كسب تجربه از 

 آن برای ساختن آينده ای بهتر، رو به سوی پیشرفت و لحظه هايی بهتر، قدم برداريد. باز هم تكرار 
می  كنیم كه يادتان باشد لحظه های زيبای زندگی منتظر ما نمی مانند؛ پس بهتر است كه 
هرچه سريع  تر برای بهتر شدن، كسب موقعیت بهتر، و رسیدن به اهداف و آمال خودتان، 

بدون ناامیدی و غصه، و فقط با لبخند، توكل به خدا، قدرت و امید، آماده حركت شويد و از هیچ 
چیز نهراسید؛ زيرا خدا با شماست و اراده ای كه تصمیم گرفته است زندگی بهتری را برايتان رقم بزند، 

با شماست؛ پس بخند و شاد باش.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در رشته های
 پذیرش براساس سوابق تحصیلي »معدل کل دوره کارداني« 

دوره هاي  کارداني به کارشناسي  ناپیوسته سال 1398 
بدين وسیله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هايي كه پذيرش آنها در دوره هاي  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 صرفاً براساس سوابق تحصیلي »معدل 
كل دوره كارداني« صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي كه در زمان مقرر )از تاریخ ۹۸/0۲/10 لغایت ۹۸/0۲/۲1 ( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذيرش در 
اين رشته ها، از روز دوشنبه مورخ 1398/۵/۷ تا روز جمعه مورخ 1398/۵/11 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات 
مربوط به آن )موضوع اطالعیه مورخ 98/۰۲/16( كه از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش اين رشته ها اقدام 

نمايند. داوطلبان مي توانند براي اطالع از رشته هايي كه پذيرش آنها با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي شود، به جدول ذيل مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي درآزمون سراسري 1398 
پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ 139۷/1۲/19 در سايت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال 1398  آزمون سراسري  تحصیلي  براساس سوابق  دانشجو صرفاً  پذيرش 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنین مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته مربوط، كه در تاريخ 139۷/11/1۷ روي سايت اين سازمان قرار گرفته 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  اعالم فهرست كد رشته محل هاي  است، بدين وسیله ضمن 
كه در سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 
مي رساند كه متقاضیان 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 تحصیلي در مقاطع كارشناسي پیوسته و كارداني ناپیوسته اين 

دانشگاه اقدام نمايند. 
ضمناً الزم است كه داوطلبان، قبل از انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقیق شرايط 
و ضوابط و جداول رشته  محل هاي اعالم شده در اين اطالعیه و همچنین دفترچه 

راهنماي مندرج در سايت سازمان سنجش، اقدام كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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حوزه های آرام، مراقبان دقیق

همة افراد بازرسی می شوند و تلفن همراه تمامی افراد، 

پیش از ورود به حوزۀ آزمون، گرفته می شود. اين دقت 

نیز  سراسری  آزمون  از  كنندگان  بازديد  شامل  نظر، 

سنجش  سازمان  گزارشگر  عنوان  به  اينكه  با  می شود. 

حوزه های  به  ورود  برای  را  الزم  مجوز  كشور،  آموزش 

برگزاری آزمون سراسری دارم، اما در ورود به حوزه ها، 

به  خنده،  با  هستم.  بسیار  سخت گیری  و  دقت  شاهد 

برای  می گويم:  يزد  سراسری  آزمون  حفاظت  مسؤول 

ورود به هر حوزه، بايد از هفت خوان رد شد، و البته اين 

به معنای آن است كه امكان تقلب در حوزه های آزمون 

سراسری يزد، بسیار كم است. به گفتة يكی از مراقبان، 

كه ۲3 سال است به عنوان مراقب در حوزه های آزمون 

سراسری حضور دارد، طی اين ۲3 سال، تا كنون حتی 

يك مورد تقلب هم در حوزه های آزمون سراسری يزد 

گزارش نشده است!

آزمون سالم، دقت بسیار  برگزاری يك  نیز در  مراقبان 

دارند. در اينجا حتی صدای كفش های يك نفر به گوش 

و  نیست  نیز خبری  مراقبان  بین  زمزمه  از  و  نمی رسد 

و  گاه  لبخندهای  مهمان  داوطلبان،  نگران  چهره های 

بی گاه مراقبان می شود كه خود در آرامش يك نوجوان 

مضطرب، بسیار مؤثر است. 

و  يزد  دانشگاه  استاد  میرحسینی،  محسن  سید  دكتر 

نمايندۀ تام االختیار سازمان سنجش در آزمون سراسری، 

نیز در همین زمینه می گويد: »مجريان برگزاری آزمون 

سراسری در يزد، تمام تالششان را می كنند تا وظايفشان 

را به نحو احسن انجام دهند؛ چون ما تصور می كنیم كه 

همة داوطلبان، بچه های خودمان هستند.«

نیز  سراسری  آزمون  برگزاری  كارشناسان  از  يكی 

را  خود  غم  و  هّم  تمام  كه  است  روز   ۲۰« می گويد: 

البته  گذاشته ايم؛  آزمون سراسری  سالم  برگزاری  برای 

نظر  پذيرای  )و  نداريم  مشكلی  هیچ  كه  نمی گويیم 

منتقدان نیز هستیم(، اما تمام تالشمان را در اين زمینه 

به كار می بريم.«  

حضور پررنگ معنویت 

وارد حوزۀ دختران كه می شوم، قبل از هر چیز، سادگی 

داوطلبان توجهم را جلب می كند. اكثر قريب به اتفاق 

با فرم مدرسه آمده اند و ظاهری ساده دارند. از  بچه ها 

يكی از داوطلبان می پرسم: »آيا از شما خواسته اند كه با 

فرم مدرسه به حوزۀ آزمون بیايید؟« می گويد: »نه، فقط 

خودمان اين طوری راحت تر هستیم.« 

محل  در  كه  دخترانه،  دبیرستان های  از  يكی  مدير 

برگزاری آزمون حضور دارد، در همین زمینه می گويد: 

به مسائل  يزد، روحیة خداجويی دارند و توجه  »مردم 

بسیار حضور  بینشان  در  پروردگار،  بر  توكل  و  مذهبی 

دارد.«

مذهبی  نگاه  بر  تأكید  با  نیز،  مدارس  از  يكی  مشاور 

آرامش  عوامل  از  »يكی  می گويد:  يزدی،  خانواده های 

داوطلبان، توكل بر خداست. وقتی هدف از شركت در 

كنكور، اين باشد كه فرد راهی برای رشد خود و خدمت 

كوشاتر  فردي، هم  اين چنین  كند،  پیدا  به خلق خدا 

خواهد بود و هم آرامش بیشتری خواهد داشت. ما در 

فضای مدرسه چنین جّوی را حاكم كرده ايم و در نتیجه 

به قول شاعر: »چون كه صد آمد، نود هم پیش ماست«؛ 

به عبارت ديگر، نتیجة خوب كنكور، تابعی از اين نوع 

تفكراست.«

می گويد:  نیز  دخترانه  مدارس  از  يكی  شیمی  دبیر 

هستند  متديّن  افرادی  يزدی،  داوطلبان  و  »خانواده ها 

اجتماعی  زندگی  در  كمتری  حاشیه های  نتیجه  در  و 

يك  موفقیت  در  مسأله،  اين  و  دارند  خود  شخصی  يا 

كنكوری، بسیار نقش دارد.«  

چرا یزد موفق ترین استان 
در آزمون سراسری است؟        

قسمت آخر
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خّیران یزد، پشتیبان داوطلبان کنكوری

سوي  از  يزد،  استان  مدارس  از  مدرسه   ۷۰۰ بر  »بالغ 

خّیران احداث، تكمیل و توسعه يافته است.«

عباسعلی دانافر، مدير كل آموزش و پرورش استان يزد، 

همچنین اعالم كرد كه میزان مشاركت خّیران يزد  در 

استان،  اين  در  پرورشی  و  آموزشی  فضاهای  احداث 

حدود 3۵ درصد است؛ در حالی كه میانگین اين رقم در 

كشور ۲۰ درصد است. 

اين خبر به معنای پیشگام بودن خّیران يزدی در كار 

برای  عزيزان  اين  كه  اهمّیتی  و  است  سازی  مدرسه 

پیشبرد علم و فرهنگ قائل هستند. 

نكته جالب اينجاست كه خّیران يزد، تنها به ساخت 

و  مدارس  تجهیز  برای  بلكه  نمی كنند،  اكتفا  مدرسه 

بسیار  نیز  يزدی،  دانش آموزان  نیازمندی های  رفع 

فّعال هستند؛ برای مثال، سال 9۷، مجمع حمايت از 

بسته حمايتی،  دانش آموزان )محاد(  ۵ هزار و 1۰۰ 

تهیه  بی بضاعت  دانش آموزان  نیاز  مورد  اقالم  شامل 

نمود.

همین  در  يزد،  فرماندار  رستگاری،  محمد  سید 

بر  ما در حال حاضر، عالوه  زمینه می گويد: »خّیران 

و پرورش  نرم افزاری آموزش  مدرسه سازی، در زمینه 

پزشكان  از  يكی  مثال،  برای  می كنند؛  فعالیت  نیز 

در  كه  می دهد  را  جشنواره ای  هزينة  يزد،  متخصص 

آن از دانش آموزانی كه در زمینه های آموزشی، پژوهشی 

رتبه های  يا  می كنند  كسب  برتر  رتبه های  هنری  و 

خوبی  هدايای  و  می شود  تقدير  می شوند،  كنكور  برتر 

دانشگاه،  استادان  از  بعضی  يا  می شود؛  داده  آنها  به 

هزينة تحصیل چند داوطلب يزدی را، كه رتبة زير هزار 

آزمون سراسری كسب كرده اند، تقّبل می كنند. عده ای 

از خّیران نیز قرائتخانه های مدارس را تقويت كرده اند؛ 

را  دانش آموزانی  ناهار  يا  پذيرايی  هزينة  مثال،  برای 

می خوانند،  درس  دولتی  مدارس  قرائتخانه های  در  كه 

كه  می شود  باعث  موضوع  همین  و  می گیرند  عهده  بر 

ايام  باشند؛ به خصوص در  فّعال  قرائتخانه های مدارس 

تعطیالت نوروز، كه بچه ها نیاز به چنین فضايی دارند، 

خّیران در اين زمینه خیلی فّعال هستند.«

خّیران  فعالیت  كه  است  معتقد  نیز  میرحسینی  دكتر 

يزدی  باعث شده كه هیچ فردی به خاطر نبود امكانات 

از فضای درسی فاصله نگیرد.

در حاشیه آزمون سراسری  

* در حوزۀ »اشكذر«، شهری در ۲۲ كیلومتری شمال 

بر آب معدنی و بیسكويت  يزد، مسؤوالن حوزه، عالوه 

قبل  می دهند،  داوطلبان  به  حوزه  هر  در  كه  مرسوم، 

را، كه حاوی  پاكت كوچكی  آزمون،  به جلسة  ورود  از 

داوطلب  هر  به  نیز  بود،  و شكالت  نقل  چند كشمش، 

می دادند!

جلسة  به  ورود  از  پیش  داوطلبان  بافق،  حوزۀ  در   * 

آن  فراز  بر  كه  از گل،  پوشیده  نصرتی  از طاق  آزمون، 

قرآن كريم قرار داشت، رد می شدند.

 * در حوزه های  يزد، پیش از ورود داوطلبان به جلسة 

در  و  می شد  پخش  بلندگو  از  آرامی  موزيك  آزمون، 

فواصلی معّین، فردی با صدايی خوش آهنگ و شمرده، 

شرايط حضور در جلسة آزمون و قوانین مربوط را اعالم 

می كرد.

نارنجی  حمايل هايی  با  يزد،  دانشگاه  در  افرادی   *

و  داوطلبان  تا  داشتند  حضور  مراجعان«  »راهنمای 

پیدا  راحت تر  را  خود  به  مربوط  حوزۀ  آنها،    والدين 

كنند و به موقع به حوزۀ مورد نظر برسند. 

* تعدادی اتوبوس و مینی بوس در كنار درهای ورودی 

تا داوطلبانی را كه بدون  بود  دانشگاه يزد واقع شده 

آمده اند،  آزمون  برگزاری  محل  به  شخصی  خودروی 

رايگان به حوزه های مورد نظر برسانند. 

آزمون،  برگزاری  روز  تا آخرين  نقايص،  رفع  * حوزه 

مشغول فعالیت است. به گفتة مسؤوالن حاضر، عدم 

توجه به توضیحات دفترچه راهنمای آزمون سراسری 

آموزش كشور،  درج شده در سايت سازمان سنجش 

البته  است؛  موجود  مشكالت  بروز  دلیل  بزرگترين  

مختلف،  مشكالت  دلیل  به  كه  داوطلبانی  هستند 

دهند؛  تغییر  را  آزمون خود  برگزاری  مجبورند حوزۀ 

كرده اند،  ثبت نام  كرمان  حوزۀ  در  اينكه  با  مثال،  برای 

مجبور  خانواده،  افراد  يا  خود  بیماری  دلیل  به  اكنون 

از  بعد  افراد،  اين  بدهند.  آزمون  يزد  حوزۀ  در  هستند 

بررسی دقیق مشكلشان و استعالم از سازمان سنجش 

آموزش كشور، در صورت تأيید، در حوزۀ جديد آزمون 

می دهند.  

فرماندار یزد: عده ای از خّیران نیز قرائتخانه های 

مدارس را تقویت کرده اند؛ برای مثال، هزینۀ 

پذیرایی یا ناهار دانش آموزانی را که در 

قرائتخانه های مدارس دولتی درس می خوانند، 

بر عهده می گیرند

وقتی هدف از شرکت در کنكور، این باشد که فرد 

راهی برای رشد خود و خدمت به خلق خدا پیدا 

کند، این چنین فردي، هم کوشاتر خواهد بود و 

هم آرامش بیشتری خواهد داشت
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