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زمان را دريابيد !

با زبان و ادبيات فارسي اختصاصی چگونه كنار بياييم؟!

سخت كوشان
نگاهی به زندگی هلن كلر، نويسندۀ نابينا و ناشنوا :

آموختم از آنچه كه دارم، راضی باشم

زمان آزمون زبان 

دكتری تخصصی دانشگاه پيام نور 

در سال ۹۷ اعالم شد
دانشگاه  تخصصی  دکتری  زبان  آزمون  جزئیات 

پیام نور )ETPNU( درسال ۹۷ اعالم شد. 
پیـام نور  دانشگاه  تخصصــی  دکتـری  زبـان  آزمـون 
)ETPNU( در سـال ۹۷ در پنـج استان: آذربایجـان شرقی، 

اصفهان، تهران، خراسان رضوی و فارس برگزار می شود.
برگزاری آزمون در استان یـزد منوط به تکمیل ظرفیت 
از  قبل  آزمون،  مرکز  با  استان  هماهنگی  با  داوطلبان 

ثبت نام هر دوره است.
دوره بیست و سوم، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۹۷، 
دوره بیست و چهارم، روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷، دوره 
بیست و پنجم، روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷، دوره بیست و 
ششم، روز دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷، دوره بیست و هفتم، 
روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷، و دوره بیست و هشتم، روز 

چهارشنبه سوم بهمن ۹۷ برگزار می شود.

30 بهمن تا 3 اسفند :

ويرايش اطالعات ثبت نامی و ثبت نام از 
داوطلبان جديد آزمون كارشناسی ارشد  ۹۷

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

ثبت نام پذيرش دوره كاردانی فنی و 

دوره آموزش مهارتی ۹6

سوم جامدی الثانی، سالروز شهادت 
مظلومانه حرضت فاطمه زهرا )سالم الله علیها(

بر متام مسلامنان عامل تسلیت باد

 اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

پرينت كارت  
آزمون دكتري۹۷
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

به یاري خداوند، آزمون دکتري »Ph.D« سال ۱۳۹۷، 
روز جمعه چهارم اسفندماه در حوزه هاي این آزمون در 
55 شهرستان سراسر کشور برگزار مي شود. به همین 
یادآوري  به  زیر  سطور  در  که  دیدیم  مناسب  خاطر، 

چند نکته درباره این آزمون بپردازیم:
روز  از  داوطلبان،   تمام  آزمون   در   شرکت  کارت   ـ   ۱
سه شنبه اول اسفند ماه )فردا( براي مشاهده و پرینت 
روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد 
آزمون   این  در  شرکت   متقاضي  داوطلبان   و   گرفت 
در  آزمون،  در  شرکت  کارت  پرینت  براي  مي توانند 
تاریخ تعیین شده به این سایت رجوع کنند و با وارد 
نام خانوادگي  )شامل:  شناسنامه اي  اطالعات  کردن 
ثبت نامي  اطالعات  یا  تولد(  تاریخ  و  ملي  کد  نام،  و 
در  شرکت  کارت  از  پي گیري(  کد  و  پرونده  )شماره 
و  آدرس  اساس  بر  و  کرده  تهیه  پرینت  خود  آزمون 
به  آزمون،  در  شرکت  کارت  روي  شده  تعیین  تاریخ 

حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. 
۲ـ  تمام داوطلبان آزمون دکتري سال ۹۷ توجه داشته 
باشند که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت 
ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن، الزامي است. 
کارت  نقص  رفع  باجه  تشکیل  محل  و  نشاني  ـ   ۳
شرکت در  آزمون تمام داوطلبان، بر مبناي شهرستان 
محل آزمون آنان به شرح جدول شماره ۲ که در سایت 
سازمان سنجش آمده است، خواهد بود، و داوطلبان در 
صورت وجود نقص احتمالي در کارت شرکت در آزمون 
خود، باید بر اساس توضیحات بند »د« )تذکرات مهم(  
در  که  آزمون  این  کارت  پرینت  به  مربوط  اطالعیه 
همین شماره از پیک سنجش آمده است، اقدام کرده 
یا  دوم  روزهاي چهارشنبه  از  یکي  نیاز،  در صورت  و 
پنج شنبه سوم اسفند ماه به حوزه هاي  رفع نقص کارت 

مراجعه کنند.
مندرجات  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  تمام  به   -۴
برگ راهنماي شرکت در آزمون را که همراه با کارت 
شرکت در جلسه آزمون روي سایت سازمان سنجش 
قرار مي گیرد و قابل پرینت است، دقیقاً مطالعه نمایند 
کارت  روي  شده  درج  داوطلبي  شماره  به  توجه  با  و 
حوزه هاي  نشاني  اساس  بر  و  آزمون  جلسه  به  ورود 
امتحاني که روي این کارت درج گردیده است، حوزة 

امتحاني خود را شناسایي نمایند.
5- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه 
بر پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل کارت ملي 
پر رنگ،  نرم  یا شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه 
پاك کن، تراش و سنجاق به همراه داشته باشند و از 
آوردن وسایل اضافي به جلسه آزمون و هرگونه وسیله 
تلفن  قبیل  )از  محاسباتي  و  الکترونیکي  ارتباطي، 
دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  همراه، 
هوشمند، پیجر و ماشین حساب(، کیف دستي، ساك 
دستي،کتاب، جزوه، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير 
آن اکیداً خودداري کنند؛ زیرا به همراه داشتن هر یک 
از وسایل پیشگفته، به عنوان تخلف و تقلب تلقي شده 
تخلف  و  تقلب  آیین نامه  برابر  متخلف،  داوطلبان  با  و 

رفتار خواهد شد.
بهبود  جهت  در  سنجش  سازمان  که  آنجایي  از   -6
به  نیاز  آزمون،  برگزاري  حوزه هاي  کیفي  ارتقاء  و 
نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده 
خواهشمند  دارد،  حوزه ها  ارزیابي  براي  اطالعات  و 
پرسشنامه  تکمیل  به  نسبت  عزیزان،  این  که  است 
ارزیابي حوزه امتحاني خود از تاریخ چهارم تا یازدهم 
پایگاه  طریق  از  اینترنتي(  صورت  )به   ۹6 ماه  اسفند 

اطالع رساني این سازمان اقدام کنند.
موفق باشید

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
مردم  اصالِح  براي  را  معروف  به  امر  خداوند، 

قرار داد.

زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
رسول  به  خطاب  علیهاالسالم  فاطمه 

اکرم )ص( فرمود:[ 
سان  چه  که  دهد  خبر  را  تو  دخترت  زودا 
امتت فراهم گردیدند، و بر او ستم ورزیدند. 
از او بپرس چنانکه شاید، و خبر گیر از آ نچه 
فراموش  تو  یاد  و  نگذشته  دیري  که  باید، 
بدرود  که  آن  دروِد   ! شما  بر  درود  نگشته. 
گوید؛ نه که رنجیده است و راِه دوري جوید.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
دو رکعت نماز همراه با تفکر و حضور قلب، 
دِل  با  زنده داري  شب  یک  از  ارزشمندتر 

سرگردان و بدون توّجه است.
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رئیس دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي خبر داد:
شهريه دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی بر اساس تورم افزايش می يابد

رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی گفت: در صورت تصويب، شهريه سال 
۹۷ اين دانشگاه حداکثر بر اساس تورم افزايش خواهد يافت. 

دکتر محمدحسین امید گفت: میزان شهریه سال ۹۷ دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی 
هنوز تصویب نشده است.

وی افزود: معموالً با تصویب هیأت امناء دانشگاه، میزان افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه 
جامع علمیـ  کاربردی حداکثر بر اساس تورم تعیین خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی خاطرنشان کرد: تا پایان تیرماه سال ۹۷، شهریه 
دانشجویان این دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۷-  ۹۸ تعیین می شود.

دکتر امید اظهار داشت: قطعاً افزایش شهریه دانشجویان این دانشگاه بیشتر از ۱0 درصد 
نخواهد بود.

بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم :
هزينه خوابگاه دانشجويان در ترم ۱0 دكتری 

و ترم 6 كارشناسي ارشد اعالم شد

 ۱۰ طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، محاسبه هزينه ترم 
برای دانشجويان دکتری و ترم ۶ برای دانشجويان کارشناسی ارشد ساکن در 

خوابگاه، دو برابر مدت مجاز است. 
بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مهلت سکونت دانشجویان 
مقطع دکتری پایان ترم هشتم تحصیلی، و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پایان 

ترم چهارم تحصیلی است.
ضمناً هزینه تمدید سکونت در ترم نهم برای مقطع دکتری و ترم پنجم برای مقطع 

کارشناسی ارشد به صورت عادی محاسبه می شود.
برای دانشجویان  برای دانشجویان دکتری و ترم 6  همچنین محاسبه هزینه ترم ۱0 

کارشناسی ارشد ساکن در خوابگاه، دو برابر مدت مجاز  است.

الزم به یادآوري است دانشجویان ورودی سال ۹۴ کارشناسی ارشد و ورودی دکتری سال 
۹۲ که از ابتدای ترم )۱6 بهمن ۹6( به مدت ۱0 روز در خوابگاه حضور داشته باشند، 

هزینه خوابگاه آنها تا پایان ترم )تاریخ ۱5 تیرماه ۹۷( محاسبه می شود.

با ابالغ بخشنامه ای اعالم شد :

جزئيات ادامه تحصيل دانشجويان 
بازمانده از تحصيل دانشگاه آزاد

ادامه  جزئیات  بخشنامه ای،  در  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاونت 
تحصیل دانشجويان بازمانده از تحصیل رشته های غیر پزشكی اين دانشگاه 

را اعالم کرد. 
در این بخشنامه، به رؤسای واحدهای مراکز استان، رؤسای واحدها و مراکز آموزشی این 
دانشگاه اعالم شده است که ادامه تحصیل دانشجویان رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد، 
که به دالیل مختلف از جمله ترك تحصیل، عدم مراجعه و عدم ثبت نام یا انصراف )به غیر 
از دانشجویان اخراجی از دانشگاه( از ادامه تحصیل بازمانده اند، در صورت مراجعه، تا پایان 

۳۱ شهریورماه ۹۷ بالمانع است.
این بخشنامه، مشمول دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تنها پایان نامه آنها باقی مانده 

است، نمی شود.
همچنین افرادی که رشته گرایش آنها در واحد دانشگاهی دایر نبوده و در شرایط کنونی 

پذیرش دانشجو ندارند، نیز مشمول این بخشنامه نمی شوند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خبر داد:

طرح بخشودگی جرايم بدهکاران به 
صندوق رفاه دانشجويان تمديد شد

توجه  با  گفت:  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  رئیس  و  وزير  مشاور 
بدهكاران  جرايم  بخشودگی  طرح  دانش آموختگان،  گسترده  استقبال  به 

صندوق رفاه تا پنجم اسفند تمديد شد. 
ذوالفقار یزدان مهر، با اعالم این خبر، افزود: برای رفاه حال دانش آموختگان و وصول 
مطالبات معوق صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت وام به دانشجویان جدید، با مصوبه 
هیأت امنا صندوق رفاه دانشجویان و با دستور وزیر علوم، طرح بخشودگی ۱00 درصدی 

جرایم دیرکرد بدهکاران صندوق به مناسبت دهه مبارك فجر اجرا شد.
وی افزود: با شروع این طرح و با اطالع رسانی وسیعی که صورت گرفت، شاهد استقبال 
پایان طرح  از  از سوی دانش آموختگان بوده ایم که گزارش نهایی آن پس  گسترده ای 

اطالع رسانی خواهد شد.
مکرر  درخواست های  با  داد:  ادامه  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
دانش آموختگان برای در نظر گرفتن فرصت بیشتر براي استفاده از این طرح، این فرصت 

تا پنجم اسفندماه تمدید شد.
یزدان مهر افزود: دانش آموختگان تا پنجم اسفند ۹6 فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه 
پرداخت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به آدرس: bp.swf.ir و بازپرداخت کل 

باقی مانده بدهی خود به صورت یکجا، از این طرح استفاده کنند.
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹6/۸/۲0 میزان و نحوة 
تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷  همانند آزمون سراسری سال ۱۳۹6 

به صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا چند درس 
آنها به صورت نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی 
 بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 
25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

 کل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر، که مدرك دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 
۹0-۹۱ به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری 

و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود 
دوره پیش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر مثبت در نمره  کل نهایی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
شایان ذکر است که اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی، بدان معنی است که اگر سوابق 
تحصیلی باعث افزایش نمره کل نهایی آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره کل  نهایی آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفی داشته 
باشد( در آن زیرگروه اعمال نمی شود و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل 

نهایی زیرگروه فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوۀ تأثير سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال ۱3۹۷ 

ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجی ـــتة ملیح ـــه، نوش ـــا فق ـــنایی ب ـــاب آش ـــه: کت ۱- درس فق
ـــه. مدرس

۲- درس اصـــول عقایـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی ۳ )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: ۲00۹، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 ۲۳ و ۲۴( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا ۷۲(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقايد« رشته علوم و معارف اسالمی  

دورۀ پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال ۱3۹۷

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص:

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي داوطلبان متقاضي شركت در 
آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱3۹۷ و بيست و سومين دوره المپياد 
علمي ـ دانشجويي كشور و همچنين ايجاد امکان براي ثبت نام آن دسته از 

داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
داوطلبان  از  دسته  آن  به  اطالع   بدین وسیله   و ۹6/۹/۲6  مورخ ۱۲  اطالعیه هاي  پیرو 
و سومین  بیست  و  ناپیوسته سال ۱۳۹۷  کارشناسي ارشد  آزمون   در  متقاضي شرکت 
لغایت  تاریخ ۹6/۹/۱6  )از  مقرر  زمان  در  که  کشور  دانشجویي   - علمي  المپیاد  دوره 
 ۹6/۹/۲6( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند مي رساند که اطالعات ثبت نامي داوطلبان، 
مورخ ۹۶/۱2/3  پنجشنبه  روز  لغايت  )امروز(  مورخ ۹۶/۱۱/3۰  روز دوشنبه   از 
روي پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ 
لذا کلیه متقاضیان، مي توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنما و اصالحات مربوطه )موضوع اطالعیه مورخ ۹6/۹/۲6 ( نسبت به مشاهده و کنترل 
اطالعات ثبت نامي، اقدام و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در 
این آزمون نگردیده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که در بازه زماني فوق )۹6/۱۱/۳0 لغایت 

۹6/۱۲/۳(، این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند.

الزم به توضیح است :
۱- بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ 
در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه 6 و صبح روز جمعه ۱۳۹۷/۲/۷ برگزار خواهد شد و 
داوطلبان الزم است از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/5 
با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت و برگ راهنماي 
شرکت در این آزمون اقدام نمایند. ضمناً تاریخ اجراي آزمون و مدت زمان پاسخگویي به 

سؤاالت هر کد رشته امتحاني، روي کارت ورود به جلسه مشخص مي گردد.
۲- در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷، داوطلبان شرکت کننده در رشته هاي 
امتحاني زبان و ادبیات فارسي )کد ۱۱0۱(، کسب و کار و امور شهري )کد ۱۱۴۸(، شیمي 
)کد۱۲0۳(، فتونیک )کد ۱۲05(، و مهندسي کامپیوتر )کد۱۲۷۷(، همانند داوطلبان سایر 
کد رشته هاي امتحاني، در جلسه آزمون، یک دفترچه دریافت خواهند کرد که الزم است 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
در زمان مقرر به سؤاالت آن پاسخ دهند.  
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چنـد هفتـه اسـت کـه از امتحانـات تـرم اول می گـذرد؛ امتحاناتـی کـه امیدواریـم 
بـرای حضـور خـوب در آنهـا، درس هـا را به صـورت کامـل و جامع مطالعه کـرده و با 
آمادگـی کامـل سـر جلسـات آزمـون رفتـه و حتـی بـرای پـی بـردن بـه ظرافت ها و 
نـکات کنکـوری ایـن مباحـث، بـه اندازه کافی سـؤال تسـتی نیـز  حل کرده باشـید.

اگـر تاکنـون بـه بررسـی وضعیـت خـود در آزمون هـاي تـرم اول نپرداخته ایـد، الزم 
اسـت کـه ایـن کار را انجـام دهیـد. آزمون هاي تـرم اول می تواند نقاط قـوت و ضعف 
شـما را تـا حـدودی تعییـن کنـد. ببینیـد که در چـه مـواردی ضعف داریـد و چقدر 
زمـان بـرای رفـع ایـن نقـاط ضعـف نیـاز دارید. ایـن اطالعـات، برنامـه شـما را برای 
تـرم دوم تعییـن می کنـد. در واقـع بـراي تـرم دوم بایـد بسـیار جدی تـر و دقیق تـر 
برنامه ریـزی کنیـد؛ زیـرا پـس از پایـان تـرم دوم، تنها چنـد روز تا آزمون سراسـری 
فاصلـه اسـت؛ پـس نمی توانیـد رفـع ضعف هـای خـود را در تـرم اول یـا پایـه به این 

زمـان موکـول کنید.
ایـن روزهـا بایـد، عـالوه بـر مطالعه مطالـب تـرم دوم، حتماً برنامـه دقیقي همـراه با 
ذکـر جزئیـات بـرای مطالعـه تمـام دروس )پایـه و تـرم اول( تنظیم کنید. عـده ای از 
داوطلبـان، همـه چیـز را بـه تعطیالت نوروز و سـال جدیـد موکول می کننـد و تصور 
می کننـد کـه در سـال آینـده، ناگهـان انقالبـی در دانـش، تـوان و زمـان آنهـا ایجاد 

خواهد شـد! 
مطمئـن باشـید کـه چنیـن چیزی واقعیـت نـدارد و در ماه هـای بهار هم، هر شـبانه 
روز ۲۴ سـاعت اسـت! و از سـوی دیگـر، همـان طور که بارهـا گفته ایـم، کنکور، یک 
مسـابقه اسـت، و اگـر در بهـار  وقـت شـما آزادتر اسـت و زمان بیشـتری بـرای مرور 
درس هـا داریـد، سـایر داوطلبان هم شـرایطی مشـابه شـما دارنـد و می تواننـد زمان 

بیشـتری را بـه مطالعه دروس اختصـاص دهند. 
می دانـم کـه می گوییـد االن وقـت نداریـد و زمانـی کـه  خسـته از مدرسـه می آیید، 
فقـط تـوان مطالعـه درس هـای روز بعد را داریـد و  نمی توانید به درس هـای ترم یک 
یـا، بدتـر از آن، سـال های گذشـته بپردازیـد، امـا کافـی اسـت کـه یک هفتـه برنامه 
خـود را بـه دقـت بنویسـید؛ یعنی از وقتی که مدرسـه تعطیل می شـود تـا زمانی که 
بـرای خوابیـدن بـه رختخـواب می رویـد، بـا ذکر جزئیـات، برنامـه خود را یادداشـت 

کنیـد. بعـد از یـک هفتـه متوجـه خواهیـد شـد کـه هـر روز چقـدر از 
وقتتـان را صـرف انجـام کارهایی می کنید کـه براحتی می توانیـد  از آنها 
صـرف نظـر نماییـد یـا زمانـش را کاهش دهید و بـه جای آن بـه مطالعه 

درس هـای پایـه  بپردازید.
بـرای مثـال، بعـد از یادداشـت کـردن برنامـه یـک هفتـه خـود، متوجـه 
می شـوید کـه در طـی هفتـه، حداقـل سـه یـا چهـار  سـاعت را صـرف 
مراجعـه بـه نت، گفت و گـوی تلفنی با دوسـتان، بازی هـای کامپیوتری، 
تماشـای برنامه هـای تلویزیـون یـا خواب بی حسـاب و کتاب بعـد از ظهر 
می کنیـد؛ کارهایـی کـه می شـود بـا برنامـه انجـام داد و در عـوض بـه 
عنـوان یـک کنکـوری، وقـت بیشـتری را صـرف درس خوانـدن و تسـت 
زدن کـرد. نگوییـد کـه بـه ایـن تفریح هـا احتیـاج داریـد. مـا هـم ایـن 

موضـوع را می دانیـم و انتظـار نداریـم کـه بـه طـور کامـل از انجـام آنهـا صـرف نظر 
کنیـد، امـا شـما فقـط کمتر از پنـج ماه تا کنکـور فرصت داریـد، و می توانیـد در این 
مـدت، کمـی نسـبت بـه خود سـخت گیرتر باشـید تـا بعد از آزمـون سراسـری، طعم 
شـیرین موفقیـت را بچشـید و بـه خاطر کـم کاری یـا تنبلی کردن، احسـاس عذاب 
وجـدان نداشـته باشـید. سـیاوش مهـران، دارنـدة رتبـه یـک گـروه آزمایشـي علـوم 
تجربـی سـال ۹0، در ایـن زمینـه می گویـد: »موفقیـت در کنکور، ارزش ایـن را دارد 
کـه یک سـال برایـش وقت بگذاریـد؛ چون بخشـی از آینده تـان را تضمیـن می کند، 
و اگـر در آزمون هـا درصـدی را کـه می خواهیـد، کسـب نمی کنیـد، نـا امیـد نشـوید 
و بـه راهتـان ادامـه دهیـد؛ چـون در کنکـور، حتی صـدم درصدهـا هـم می تواند در 

نتیجـه تأثیرگذار باشـد.« 
در ایـن میـان، داوطلبانـی کـه فکـر می کننـد زمـان الزم را بـرای آمـاده شـدن در 
کنکـور ندارنـد و حجـم باالیـی از دروس را نخوانده انـد، می تواننـد مطالـب و دروس 
را بـه صـورت گزینشـی مطالعـه کنند؛ البته الزم اسـت که بـرای گزینشـی خواندن، 

مـوارد زیـر را در نظر داشـته باشـند: 
*  هیـچ درسـی، از جملـه دروسـی را کـه فکـر می کنیـد در آنهـا ضعیـف هسـتید، 
حـذف نکنیـد و بـه ضعف و قـوت خـود در مباحث درسـی توجه کنیـد و مباحثی را 

کـه سـاده تر هسـتند، بخوانیـد و مباحـث وقت گیـر و دشـوار را حـذف کنیـد .
*   روی درس هایـي کـه در کنکـور اهمیت بیشـتری و ضرایب باالتری دارند، بیشـتر 

کنید. تمرکز 
*   بـه مباحثـی کـه در بودجـه بنـدی سـؤاالت کنکـور ارزش سـؤالی باالیـی دارند، 

بیشـتر توجـه کنید.
* سـاعات مطالعـه خـود را بتدریـج بـاال بـرده و درس هـا و مطالبـی را کـه بـه طـور 
کامـل نخوانـده  و در آزمون هـا نمـرات متوسـطی از آنهـا بـه دسـت آورده ایـد، تا حد 

مسـلّط شـدن مطالعـه کنید.
*    وقـت خـود را تنهـا صـرف مطالعـه مطالبـی کنیـد کـه در ایـن فاصلـة زمانـی 
مي توانیـد بـا مطالعـه آنهـا نتیجـه بگیریـد؛ بنابرایـن، مباحـث دشـوار و وقـت گیر را 

فعـاًل کنـار بگذارید.

زمان را  دريابيـــد !
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 علی واليی: 
رتبه ۱  گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹3، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصی ۹۱/2 درصد: 
به نظر من، هر کس روش خاص خودش را  دارد و نمی شود که یک حکم کلی برای مطالعه 
به  همه داد؛ اما در کل، فکر می کنم که چون  بیشتر دروس علوم انسانی جنبه حفظی دارد، 
مرور مداوم  می تواند در به خاطر سپردن مطالب بسیار مؤثر باشد؛ برای مثال، کتاب تاریخ 
ادبیات را که صرفاً جنبه حفظی دارد، به طور مداوم مطالعه می کردم؛ تا جایی که تا دوران 
عید، من یک تا دو بار کتاب تاریخ ادبیات ۱ و ۲ را مطالعه کرده بودم و بعد از عید نیز تقریباً 
سه بار این دو کتاب را مرور کردم. شیوه مطالعه ام نیز این گونه بود که بار اول از روی متن 
می خواندم و زیر نکات مهم را  خط می کشیدم؛ چرا که تا حاال این کتاب ها را نخوانده بودم و 
آشنایی با آن نداشتم. بار دوم به فاصله یک روز، دوباره همان مبحث را ولی به صورت عمیق 
می خواندم و دو روز بعد هم تست های مرتبط با همان مبحث را می زدم. برای مطالعه تاریخ 
ادبیات جهان مشکل بیشتری داشتم و سخت تر می توانستم با مطالب آن ارتباط برقرار کنم؛ 
در نتیجه، مطالب این بخش از کتاب تاریخ ادبیات را خالصه نویسی کردم و آثار و مطالب 
مرتبط با  هر سبک را در یک نمودار گنجاندم و انجام این کار باعث شد که راحت تر مطالب 

را مرور کنم و آنها را حفظ شوم.
در مبحث آرایه ها و قرابت معنایی، از همان سال سوم مشکل داشتم؛ به همین خاطر، از 
تابستان سال پیش دانشگاهی کتاب تست گرفتم و به طور منظم هفته ای حدوداً ۲0 تا تست 
می زدم. در ابتدا برایم پاسخگویی به تست ها مشکل بود، اما با تمرین بسیار، تعداد غلط هایم 

کمتر شد.
در عروض هم با مبحث اختیارات شاعری  مشکل داشتم و برایم سخت بود که در زمانی 
کوتاه به پاسخ صحیح برسم، اما با زدن تست زیاد در نهایت توانستم بدون تقطیع و با گوشم 
به طور سماعي اختیارات را پیدا کنم. بحرهای شعرها را هم از تابستان، قبل از شروع سال 
تحصیلی، به پیشنهاد دبیرمان، بدون آنکه بدانم چیست و چه مفهومی دارد، حفظ کردم؛ 
یعنی بحرها را روی فلش کارت نوشتم و مدت دو ماه هر روز مرور کردم و در نهایت آنها را 
حفظ شدم، و در طی سال هم با تست مداوم، آن بحرها را مرور می کردم؛ چون به خاطر 

سپردن این بحرها نیاز به مرور مداوم دارد.

الهام حبيب زاده:
رتبه 4  گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹3، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصی ۹۱/2 درصد: 
در دروس مربوط به زبان و ادبیات فارسي اختصاصی، برنامه ام تأکید بر تست زدن بود؛ چون 
عروض را سال سوم به صورت سماعی یاد گرفته بودم و سال چهارم برای این درس فقط 
تست می زدم. تاریخ زبان و ادبیات فارسي اختصاصی را هم به طور مستمر مرور می کردم؛ 
یعنی دو کتاب تاریخ زبان و ادبیات فارسي را تقسیم بندی کرده بودم و مشخص بود که هر 
هفته باید چند درس بخوانم؛ برای مثال، اگر قرار بود که در یک هفته، چهار درس  تاریخ 
زبان و ادبیات فارسي بخوانم، روز اول درس اول را و روز دوم درس دوم را می خواندم و درس 
اول را هم مرور می کردم، و روز سوم، عالوه بر مطالعه درس سوم، دو درس قبلی را نیز مرور 
 می کردم. به همین منوال تاریخ زبان و ادبیات فارسي را بارها مرور کردم و شاید بیش از 

۱5 بار آن را خواندم. یک ماه مانده به آزمون سراسري گروه آزمایشي علوم انساني نیز، مطالب 
این درس را به زبان خودم  خالصه کردم و برای خودم جمع بندی های خاص می کردم تا 
ببینم که آیا خوب مطالب در خاطرم مانده است یا خیر؛ برای مثال، می گفتم که کدام 
شاعران خوش خط بودند و نام آنها را یادداشت می کردم ! ماه آخر، خالصه ها و یادداشت 
برداری های خودم را خواندم؛ در ضمن در این درس سعی می کردم که برای خودم رمز بسازم 
و بین اسم کتاب و موضوع آن ارتباط برقرار کنم. همچنین در کل، هر روز، یک ساعت زبان 
و ادبیات فارسي اختصاصي مطالعه می کردم، و در این یک ساعت، عالوه بر مطالعه دروس 

مورد نیاز، تا حدی که امکان داشت، تست می زدم.
 

سيدكيا هاشمي: 
رتبۀ ۹۰ گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹5، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصی ۱۰۰ درصد:
در دروس عروض و قافیه، پس از مطالعه  دقیق و مکرر متن کتاب درسي، از طریق تست 
یا مطالعة اشعار مختلف، آموخته  هاي خود را تثبیت مي کردم.در مورد کتاب تاریخ ادبیات 
نیز مطالعة  مکرر کتاب هاي درسي و حاشیه نویسي، روش هایي بود که در یادگیري ام کاربرد 

داشت.

زينب امير بکايی: 
رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹2، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصی ۹۱/2 درصد: 
برای  درس تاریخ زبان و ادبیات فارسي نیز، برعکس اعتقاد بعضی ها که می گویند خوب است 
آن را دیرتر شروع کرد چون از خاطر می رود، من از تابستان شروع کردم و پنج یا شش بار 
این درس را دوره کردم؛ در ضمن، تاریخ زبان و ادبیات فارسي اختصاصي را خالصه نویسی 
کردم و خالصه های خودم را خیلی مرور کردم. برای مسلط شدن به عروض هم، سر کالس 
به درس خوب گوش می دادم و سعی می کردم که وزن ابیات و حتی اختیارات زبانی و وزنی 

را به صورت گوشی )سماعي( پیدا کنم.

امير حسين قديانی: 
رتبۀ ۹ گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹3 ، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصی ۱۰۰ درصد : 
همان طور که که می دانید، سؤاالت درس زبان و ادبیات فارسي اختصاصی از کتاب های  تاریخ 
زبان و ادبیات فارسي ایران و جهان ۱ و ۲، آرایه های ادبی سال سوم و زبان و ادبیات فارسي 
پیش دانشگاهی )قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی( طرح می شود و چون ماهیت این 
چهار درس تقریباً متفاوت از هم است، من هم روش های متفاوتی را برای مطالعه  این چهار 

منبع اتخاذ کردم.
۱ - تاريخ زبان و ادبیات فارسي ايران و جهان )۱ و 2(:

درس تاریخ زبان و ادبیات فارسي، مانند بیشتر دروس رشته  انسانی، دارای جنبه  حفظی 
و متنی است و رکن اصلی یادگیری و از آن مهم تر تسلط بر این دروس، بویژه تاریخ زبان 
و ادبیات فارسي، مرور چندین بارة آن است. اگر دقت کنید، همة درس های تاریخ زبان و 

با  زبان و ادبیات فارسے اختصاصے چگونه كنار بيايیم؟!
ادبیات اختصاصی، يكی از درس های مهم گروه آزمايشی علوم انسانی است که در زيرگروه های مختلف اين رشته  بین 

2 تا 4 ضريب اختصاصی دارد؛ يعنی ضريب آن، حداقل ۶ و حداکثر ۱2 در هر گروه آزمايشی است )دروس تخصصی در آزمون 
سراسری ضريب 3 دارند(. تنوع مباحث و حجم زياد برخی از کتاب های اين درس، باعث شده است که برخی از داوطلبان، 
تعدادی از سؤال های درس ياد شده را رها کنند و تنها به حداقلی از سؤال های اين درس پاسخ دهند؛ در حالی که با تالش و 

مطالعۀ پی گیر می توان به ۱۰۰ درصد سؤال های اين درس نیز پاسخ صحیح داد. 
تالش کرده ايم که از زبان داوطلبان  های مختلف، که در اين درس درصد خوبی کسب کرده اند، نحوۀ مطالعۀ زبان و ادبیات 
فارسي اختصاصی و آمادگی برای آزمون آن را بیان کنیم؛ البته شايد شما از شیوۀ ديگری بهره ببريد و موفق نیز بشويد؛ 
يا  شما اصالً  با درس مورد نظر مشكلی نداشته باشید که در اين صورت، مشخص است نبايد نحوۀ مطالعۀ خود را تغییر دهید؛ 

يا شايد شیوۀ مطالعۀ دارندۀ يک رتبۀ برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگی شما، نتواند پاسخگوی نیازتان باشد.



7 ۳0 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 46

ادبیات فارسي سال دوم و سوم، طبق یک چارچوب مشخص نوشته شده است. در این 
دروس، در ابتدا زندگی نامه ای از شاعر یا نویسنده و سپس ویژگی های سبکی و فکری وی 
ارائه و بعد از آن به معرفی و تحلیل آثار پرداخته شده است. سعی من در خواندن این درس، 
آن بود که همین چارچوب فکری را در ذهن خود داشته باشم؛ یعنی به نحوی مطالب 
را مطالعه می کردم که به محض دیدن یا شنیدن نام هر شاعری، این سه ویژگی، یعنی 
زندگی نامه ، ویژگی های فکری و آثار وي، در ذهنم مجسم می شد؛ افزون بر آن، از هر درس 
خالصه نویسي و یادداشت برداری می کردم که این یادداشت ها در مواقعی که دچار کمبود 

وقت برای مطالعه بودم،  بویژه در دوران جمع بندی، کمک شایانی به من کرد.
کار ویژه ای که من در این درس انجام دادم، مقایسه  تطبیقی شاعران و نویسندگان دو کتاب 
با یکدیگر بود. من سعی می کردم که میان ادیبان مختلف، مثاًل در زندگی نامه یا سبک و 

سیاق نویسندگی آنها،  مشابهت هایی پیدا کنم.
2 - آرايه های ادبی:

مبحث آرایه های ادبی، از آنجا که در هر دو درس زبان و ادبیات فارسي عمومی و اختصاصی 
مورد پرسش است،  حائز اهمیت فراوانی است و سؤاالت آن از جمله سؤاالت مهارتی تلقی 
می گردد. خود من در پاسخگویی به سؤاالت این مبحث، در طی یک پروسه  چندین ماهه 
به تسلط نسبی رسیدم، و ناگفته نماند که موضوعی خواندن زبان و ادبیات فارسي عمومی، 
که مبحث آرایه ها نیز مشمول آن می شد، در پاسخگویی به پرسش های آرایه های ادبی در 
 زبان و ادبیات فارسي اختصاصی نیز کمک زیادی به من کرد؛ بدین صورت که هر هفته در 
دو جلسه  مطالعاتی و در هر جلسه در حدود ۱5 تست آرایه  ترکیبی تمرین می کردم که به 

مرور زمان باعث پیشرفت چشم گیر من در پاسخگویی به سؤاالت این مبحث شد.
3 - زبان و ادبیات فارسي پیش دانشگاهی:

قافیه و مخصوصاً عروض، از جمله مباحث چالشی دانش آموزان رشته  انسانی است که 
پاسخگویی به سؤاالت آن برای دانش آموزان سخت و دشوار به نظر می رسد. به همین 
دلیل، خیلی از داوطلبان، سؤاالت این مبحث را کنار می گذارند. بنده نمونه های زیادی از 
آن را در بین دوستان خودم شاهد بودم. تسلط بر این مبحث، نیاز به یک دوره  زمانی نسبتاً 
دراز دارد. خود من تقریباً بعد از عید در عروض و قافیه به تسلط نسبی رسیدم. روش من 
در آموختن این مبحث بدین گونه بود که سعی می کردم مطالب و نکات را در کالس و 
هنگام تدریس معلم فرا بگیرم؛ ولی به  دلیل دشواری و تازگی مطالب، نیاز به کار و تمرین 
بیشتر در منزل داشتم؛ بدین صورت که ابتدا درس نامه های آموزشی و نکات مربوط به آن 
را مرور می کردم  و سپس به تست زنی می پرداختم. در امر تست زنی از تست های ساده تر 
شروع می کردم و سپس به حل تست های دشوار اقدام می کردم. نکته ای که در این مورد 
قابل ذکر است این بود که من همة  ابیاتی را که در کتاب های درسی و درخارج از آن با 
آنها برخورد می کردم، از دید وزنی مورد توجه قرار می دادم و سعی می کردم که به روش 
سماعی به وزن آنها دست پیدا کنم؛ البته انجام این کار، بعد از چند ماه تمرین برای من 

میسر شد.
دروس سبک شناسی زبان و ادبیات فارسي تخصصی، تقریباً مانند دروس زبان و ادبیات 
فارسي عمومی است و من این بخش را مانند زبان و ادبیات فارسي عمومی، به طور موضوعی 

کار کردم؛ یعنی مقدمه و درآمد را جدا، مفهوم 
ابیات را جدا و آرایه ها و لغات و امال را نیز جداگانه 
مورد مطالعه قرار می دادم. در بخش درآمدی بر 
به  را  این قسمت  پیشنهاد می کنم که  سبک ها 
صورت تطبیقی و مقایسه ای کار کنید؛ به عنوان 
مثال، اگر در حال مطالعه  ویژگی های فکری سبک 
خراسانی هستید، آن را با ویژگی های فکری سبک 
عراقی مقایسه نمایید؛ چرا که انجام این کار، باعث 
یادگیری بهتر و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن 

شما می شود.
نقد ادبی نیز از جمله مباحثی است که نیازمند 
مرور چند باره برای تسلط کافی بر آن و پاسخ به 
سؤاالت آن است. در این مبحث هم باز پیشنهاد 
من بر تطبیقی خواندن انواع نقدها و مقایسه کردن 
آنها با یکدیگر است. همچنین در سؤاالت مربط 
به نقد ادبی، اسامی و نقل قول ها دارای اهمیت 
سراسری  آزمون های  در  بارها  هستند و  فراوان 
مورد پرسش قرار گرفته اند. سعی کنید که هر یک 

از انواع نقدها و پیروان آنها و همچنین نقل قول اشخاص را بخوبی به خاطر بسپارید. ضمناً 
تمرین تست های فراوان، به تثبیت مطالب در ذهن شما نیز در این زمینه کمک زیادی 

خواهد کرد.

مصطفی عبدالهی نيسيانی: 
رتبه ۱۱ گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹3، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصي  83/4  درصد: 
سعی می کردم که هر روز حدود ۱5 سؤال قرابت معنایی کارکنم؛ چون هم در زبان و ادبیات 
فارسي عمومی و هم زبان و ادبیات فارسي اختصاصي، از مبحث قرابت معنایی سؤال می آید.

فاطمه رحيمی قهرودی:
رتبۀ ۷ گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹3، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصي ۷3/4 درصد:
درس زبان و ادبیات فارسي اختصاصی را تقریباً هر روز در برنامة درسی خود داشتم؛ به این صورت 
که مباحثی از بخش عروض یا آرایه های ادبی را که تفکیکی تر بودند، تمرین کرده و سؤال هایی را 

که در آزمون های آزمایشی اشتباه زده و در کتاب خودآموز نوشته بودم، مرور می کردم.
 

مجتبی جعفری مسلم :
رتبه ۱38  گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹3 ، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصي 8۶/۷ درصد : 
برای حفظ کردن نام اوزان عروضي، از جعبه »الیتنر« استفاده می کردم و برای تشخیص اوزان 
به روش  سماعی، در کتابخانه مدرسه با دوستان مشاعره می کردیم؛ به این صورت که همراه با 
خواندن شعر، وزن  آن را هم باید می گفتیم که این روش بسیار به من کمک کرد. برای مهارت 
در آرایه های ادبی، در اشعار گلستان و بوستان و دیوان حافظ، آرایه های ادبی را پیدا می کردم. 
مباحث حفظی تاریخ زبان و ادبیات فارسي مانند نام اشخاص و آثارشان، بخصوص بخش  
تاریخ زبان و ادبیات فارسي جهان را نیز از طریق استفاده از جعبه »الیتنر« کار می کردم. 

همچنین در مباحث تاریخ زبان و ادبیات فارسي برای خودم سؤال طرح می کردم.

محمدرضا اكبرزاده نصرآبادی:
رتبۀ 2۷4 گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري ۹3، زبان و ادبیات فارسي 

اختصاصي ۷۷/8 درصد: 
وار  روزنامه  را  کتاب  مطالب  ابتدا  در  فارسي،  ادبیات  و  زبان  تاریخ  فراگیري درس  برای 
می خواندم و زیر مطالب مهم خط می کشیدم، و پس از آن، سراغ تست های آزمون سراسري 
گروه آزمایشي علوم انساني می رفتم و پاسخنامه سؤاالت را به دقت می خواندم، و بعد از آن، 
دوباره به سراغ کتاب درسی می رفتم و با رنگی دیگر، مطالب مهم را مشخص می کردم و قبل 

از آزمون نیز مطالبی را  که زیر آنها را خط کشیده  بودم، مرور می کردم.
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سخت كوشان
نگاهی به زندگی هلن كلر، نويسندۀ نابينا و ناشنوا :

آموختم از آنچه که دارم، راضے باشم
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تصور کنید که مه غلیظی دریا را پوشانیده است؛ گویی که ظلمت سپیدی همه جا 
را در برگرفته است و شما سوار بر یک کشتی بزرگ هستید که در میان اشتیاق و 
بی تابی مسافران، محتاطانه به سوی ساحل راه می گشاید. آیا هرگز در چنین حالی در 
دریا بوده اید؟ پیش از آنکه آموزشم را شروع کنم، مانند آن کشتی بودم؛ با این تفاوت 

که نمی دانستم ساحل کجاست؟ 
مهم ترین روز زندگی ام، که همیشه آن را به خاطر دارم، روزی است که با آموزگارم، 
از  قبل  ماه  سه  که  دارم  یاد  به  کردم.  مالقات  سالیوان«  مانسفیلد  »آن   خانم 
هفت سالگی ام بود. در بعد از ظهر آن روز هیجان انگیز، از رفت و آمدها و کارهای 

شتاب زدة مادرم و سایرین، حدس زدم که چیز غیر مترقبه ای در حال وقوع است؛ 
بنابراین، به طرف در رفتم و در کنار پله ها به انتظار ایستادم. آفتاب بعد از ظهر از 
بین پیچک هایی که داالن را پوشانده بود، به درون می خزید و من می توانستم گرمی 
آن را روی صورتم احساس کنم. انگشت هایم برگ ها و گل های آشنایی را که قسمتی 
از بهار بودند، لمس می کردند. هفته ها بود که احساس خشم و دلتنگی می کردم و 
اینک خسته و ساکت بودم و نمی دانستم که آینده چه سرنوشتی برایم رقم خواهد زد. 
بنابراین،  اول فکر کردم که مادرم است؛  به سویم می آید.  احساس کردم که کسی 
دست هایم را به طرفش دراز کردم و کسی دستم را گرفت، بعد مرا به سوی خود 
کشید و در آغوشم گرفت؛ او آمده بود تا دنیا را برایم روشن تر کند و مهم تر از آن، 

دوستم بدارد.
بازی می کردم، خانم سالیوان، عروسک  تازه ام  با عروسک  یک روز وقتی که داشتم 
قدیمی ام را نیز به من داد؛ سپس کلمة عروسک را در دستم هّجی کرد و کوشید تا 
به من بفهماند که عروسک به هر دوی آنها گفته می شود. پیش از آن، در همان روز، 
ما در مورد واژه های »فنجان« و »آب« با هم کلنجار رفته بودیم. من قادر نبودم که 
تفاوت بین این دو واژه را بفهمم. در طول روز، آموزگارم، گاه و بي گاه، مسألة فنجان 
و آب را مطرح کرد. او شکیبا بود، ولی من نبودم. از اینکه نمی توانستم تفاوت واژه ها 
را بفهمم، خیلی خشمگین شده بودم؛ به نحوی که عروسک تازه ام را به زمین زده و 
شکستم. حتی پس از اینکه خشمم نیز فروکش کرد، از کاری که کرده بودم، متأسف 
نبودم؛ زیرا در دنیای تاریک و بی روحی که زندگی می کردم، جایی برای دوست داشتن 

چیزی وجود نداشت.
آموزگارم کالهم را آورد و من فهمیدم که می خواهیم از منزل خارج شویم تا در زیر 
آفتاب گرم و درخشان قدم بزنیم. ما از جادة نهر آب رفتیم. یک نفر داشت از چاه آب 

می کشید و از لوله ای که روی چاه نصب شده بود، آب به بیرون می ریخت. 
آموزگارم دستم را زیر آبی که جریان داشت، گرفت و هم زمان با جاری شدن آب سرد 
به روی یک دستم، واژة آب را روی دست دیگرم هّجی کرد. من ساکت ایستاده بودم 
و تمام توّجهم به روی حرکت دستانش متمرکز شده بود. ناگهان به نظرم رسید که 
چیزی را که فراموش کرده بودم، به خاطر آوردم. وجود فکری را که داشت به ذهنم 
بازمی گشت، احساس کردم؛ گویی رمز و راز زبان برایم آشکار شد. آن گاه فهمیدم که 
»آ – ب« یعنی چیز شگفت انگیزی و سردی که دارد روی دستم می ریزد. آن واژة 

جان دار، روحم را بیدار و آزاد کرد. 
وقتی که وارد منزل شدم، به یاد عروسکی افتادم که آن را شکسته بودم. با کمک 
دوستانم سعی کردم که تّکه های آن را جمع کنم و به هم بچسبانم؛ سپس چشمانم 
از کار بدی که کرده بودم، پر از اشک شدند و برای اولین بار، از اینکه کار بدی انجام 

داده بودم ، احساس تأسف کردم. 
صبحی را که برای نخستین بار کلمة »عشق« را پرسیدم، به یاد دارم. در آن هنگام، 
من هنوز با واژه های زیادی آشنا نبودم. آن روز چند نوگل بهاری در باغ یافته و برای 
آموزگارم آورده بودم. او سعی کرد که مرا ببوسد، ولی در آن زمان من دوست نداشتم 

که غیر از مادرم کس دیگری مرا ببوسد. خانم سالیوان دست هایش را با مهربانی به 
دور کمرم حلقه کرد و این جمله را در دستم هّجی کرد: »من هلن را دوست دارم.« 

از او پرسیدم: »دوست داشتن یعنی چه؟!« او مرا بیشتر به طرف خود کشید و با اشاره 
به قلبم گفت: »دوست داشتن و عشق در اینجاست.« از حرف های او گیج شدم؛ زیرا 
در آن زمان، نمی توانستم چیزی را درك کنم؛ مگر اینکه آن را لمس می کردم. گلی را 
که در دستش بود، بوییدم و نیمی با کلمه و نیمی با اشاره از او پرسیدم: »آیا عشق، 

بوی خوش گل هاست؟!« 
آموزگارم گفت: نه !

دوباره فکر کردم. آفتاب گرم و دل انگیزی روی ما می تابید و من، با اشاره به سویی 
که گرما از آن سمت می آمد، دوباره پرسیدم: »آیا عشق این است؟!« 

در آن زمان به نظر من، هیچ چیز زیباتر از خورشیدی نبود که گرمی اش باعث رشد 
همه چیز می شد؛ اما خانم سالیوان سرش را به عالمت نفی تکان داد. کاماًل سر در گم 
و نا امید بودم. برایم بسیار عجیب بود که آموزگارم نمی توانست دوست داشتن را به 
من نشان دهد تا یکی دو روز بعد که معنی کلمة »فکر کردن« را با درست به رشته 
کشیدن مهره ها به من فهماند. ناگهان احساس کردم که این کلمه، نام همان چیزی 
است که در ذهنم جریان داشت. این، نخستین بار بود که توانستم معنی چیزی را 
که نمی توانستم لمس کنم، دریابم. در آن موقع، مدت زیادی ساکت ماندم و به معنی 
کلمة »دوست داشتن« فکر کردم. یادم می آید که آن روز، خورشید زیر ابرها بود و 
گاه گاهی نیز رگباری شروع می شد؛ ولی ناگهان خورشید از زیر ابرها بیرون آمد و 
با تمام شکوه و جاللش درخشیدن گرفت . دوباره از آموزگارم پرسیدم: »این دوست 

داشتن چیست؟« 
پاسخ داد: »دوست داشتن چیزی مانند ابرهایی است که پیش از بیرون آمدن خورشید 

در آسمان بودند.« 
بعد خانم سالیوان مقصودش را چنین بیان کرد: »می دانی؟ تو نمی توانی ابرها را لمس 
کنی؛ در حالی که باران را حس می کنی و می دانی که گل ها و زمین تشنه، چقدر از 
باریدن باران پس از یک روز گرم آفتابی، لذت خواهند برد. تو دوست داشتن را نیز 
نمی توانی لمس کنی، ولی می توانی احساس خوشی را که عشق در هر چیزی به وجود 
می آورد، درك کنی. بدون دوست داشتن، تو نمی توانی خوشحال باشی یا بازی کنی.« 
ذهنم از حقیقت زیبا لبریز شد. من دیگر می توانم آن رشته های نامرئی که روح مرا 

به روح دیگران پیوند می داد، حس کنم. 
دیگر  یا  نیاگارا  آبشار  زیبایی  از  چگونه  من  که  می کنند  تعجب  مردم  از  بسیاری 
آن  یا  زیبایی  این  که  می پرسند  همیشه  آنها  می برم.  لذت  طبیعت،  شگفتی های 
موسیقی، چه معنایی برای تو دارد؟! تو نمی توانی امواجی را که روی ساحل می غلتند، 

ببینی یا صدای غّرش آنها را بشنوی؛ اینها چه معنایی برای تو دارند؟! 
با  معنا هستند. من  پر  بسیار هم  برایم  اینها  که  بگویم  پوست کنده  و  بسیار صاف 
حواسم، مفاهیمی چون عشق، مذهب یا نیکی  را نیز نمی توانم درك کنم؛ ولی اینها 
به مفهوم زندگی ام می افزایند. برای من جلوة فصل  ها، هیجان انگیز و به یادماندنی 

است، و عبور آب جویبارها از میان انگشتانم درامی بی پایان. 
به هر حال، هر چیزی کشش های مخصوص خود را دارد؛ حتی تاریکی و سکوت نیز 
می توانند جاذبه های مخصوص به خود را داشته باشند، و به این طریق من آموختم 
که از آنچه دارم، راضی باشم. این موضوع کاماًل درست است که من گاهی احساس 
دروازه های  از  بیرون  تنهایی،  به  که  کسی  مانند  درست  می کنم؛  شدیدی  تنهایی 
بسته ای نشسته  باشد؛ ولی دوباره بلند می شوم، می ایستم و ناگهان، برخالف مشکالت 
پنهانی ام، شروع به دویدن می کنم. شکیبایی ام را از دست می دهم؛ ولی دوباره آن را 
به دست می آورم و با روحیة بهتری شروع به پیشروی می کنم. کمی به هدف نزدیک 
می شوم، تشویق می شوم و اشتیاق بیشتری پیدا می کنم. از سختی ها و موانع می گذرم 
و افق گسترده را در پیِش رو می بینم، و در این زمان سعی می کنم که نور چشمان 

دیگران را خورشید خود، صدای موسیقی در گوش های اطرافیانم را ترانة خود و لبخند 
روی لب های آنها را شادمانی خود بدانم. 



۳0 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 46            10

تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  های  سال   طی 
سال یازدهم متوسطه نقش تعیین کننده  ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی 
سال یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین 

کننده کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور، با استفاده از بیش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون  های آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان 
های  آزمون   طراحی  به  اقدام   )۹۷-۹6( آینده  تحصیلی  سال  برای  متوسطه،  دوره 
یازدهم متوسطه  دانش آموزان سال  برای جامعه هدف  و جامع  تابستانه، مرحله  ای 
)سال دوم( که امتحانات نهایی را در پیش دارند نموده است. این آزمون  ها با ماهیتی 
جدید از نظر محتوا، بودجه  بندی و اجرا گامی مهم در براي پاسخگویی به نیاز موجود 
در این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه 

و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان  ها قرار گیرد.

آزمون  های سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی  های زير است:
 ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
امتحانات ترم اول و نهایی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را برای 

پاسخگویی به سؤاالت آزمون  سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می  نماید.
 بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبیرستان  ها.

ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون  های قبل.
که  هایی  دبیرستان  برای  مدیریتی  و  مقایسه  ای  تحلیلی،  های  گزارش   ارائه 
دانش آموزان سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون  ها شرکت می  دهند.

ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زير است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
برگزار  نوبت   ۱۱ در  و  جامع«  و  مرحله ای  کلی»تابستانه،  فاز   3 در  آزمون ها  این 
می شوند. فاز اول، آزمون های تابستانه بوده که در ۳ نوبت برگزار خواهند شد. هدف 
اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب  های درسی پایة دهم 

خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده که در 6 نوبت برگزار خواهند شد. 
پایة  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  این  کلی  هدف 
یازدهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش  آموزان در طول سال تحصیلی است. در این 
میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة ۴( در نظر گرفته شده است که در پایان امتحانات 
نیمسال اول، در تاریخ ۱۳۹6/۱۱/6 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و بر 
اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط 
با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. فاز سوم، 
آزمون های جامع بوده که در ۲ نوبت برگزار خواهند شد. هدف این آزمون  ها، آشنایی 
کامل دانش  آموزان با پرسش های چهارگزینه  ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات 
است.  آزمون سراسری سال ۱۳۹۸  برای  آمادگی  مقدمة  نوعی،  به  و  خرداد ۱۳۹۷ 

تاریخ آزمون  ها در جدول زیر آمده است.
آزمون های مرحله ای براساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوري 
که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل مي آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت هاي مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته مي شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود.(
پس از برگزاری هریک از آزمون  های مرحله  ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه  ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
قرار  داوطلبان  دراختیار   .... و  آزمایشی  زیرگروه  های  در  اختصاصی  و  عمومی  کل 
از میزان آمادگی  این کارنامه  ها  براساس اطالعات مندرج در  تا داوطلبان  می گیرد 
خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری 
آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون   ها، آمادگی الزم را 

برای شرکت در امتحانات نهایی سال ۱۳۹۷ کسب می  نمایند. 
روز  عصر  در  يازدهم  آزمون  های آزمايشی سنجِش  از  نوبت  هر  نتايج  کارنامه 
  www.sanjeshserv.ir:برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی 
کل  نمره  محاسبه  که  می  رساند  دانش   آموزان  اطالع  به  ضمناً  گردد.  می   منتشر 
آموزش  سنجش  سازمان  ضوابط  و  مصوبات  آخرین  براساس  آزمایشی،  آزمون های 
با آزمون سراسری سال ۱۳۹6 خواهد بود. همچنین نمره آزمون  ارتباط  کشور در 
دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی 
)با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( 
تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می  شود، که این امر می  تواند تجربه مناسبی 

برای دانش  آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اينترنتی  توزيع  نحوه  و  زمان 
يازدهم:

داوطلبان  کلیه  برای  یازدهم،  سنجِش  آزمایشی  های  آزمون   جلسه  به  ورود  کارت 
اینترنتی  از طریق سایت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه  شنبه قبل  سراسر کشور 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهــم 

ويژه دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می  گردد 
با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به  و داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمایند.

شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
امکان  این  است که  نظر گرفته  تخفيفاتی در  آزمون  نوبت  از یک  بیش  متقاضیان 
را میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل، از تخفيف بیشتری بهره  مند 
گردند و در این جهت برای سال ۹6-۹۷ شیوه اعمال تخفيف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به کار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه مراحل، امکان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم:

 با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه  های ثبت  نام مندرج در آن، این امکان نیز 
فراهم گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون  های سنجِش 
به  عنوان مثال،  نمایند؛  نام  انتخاب و ثبت   نیاز و دلخواه،  تعداد مورد  به  را  یازدهم 
داوطلب می  تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اينکه آزمون  های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون  هايی 
است كه هر يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را 
گام به گام آماده تر می  نمايد لذا توصيه می  شود كه داوطلبان عزيز در 

كليۀ آزمون  های مرحله  ای و جامع به طور يکجا ثبت  نام نمايند.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون  ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره  مند شوند. 
بدیهی است که مطلوب  ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت  نام یکجا در ۳ نوبت آزمون )۱ مرحله + ۲ جامع( است که در این صورت، با 
 28۰/۰۰۰ ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً  تخفيف ويژه3۰/۰۰۰  احتساب 

ریال و مجموعاً 84۰/۰۰۰ ریال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند که در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه را با احتساب 

تخفیف محاسبه می نماید.
نام،  ثبت   هزينه  های  به  مربوط  تکميلی  جدول  كه  است  به  ذكر  الزم 
سنجِش  آزمايشی  های  آزمون   انتخاب  به  مايل  كه  داوطلبانی  برای 

آزمون  ها  نام  ثبت   اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفيقی  به صورت   يازدهم 
)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 
یازدهم در سراسرکشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و 
مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام 

و کد رهگیري دریافت نمایند.

نکته مهم:
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهنده 
كارت  خريد  از  بعد  وي  كه  است  الزم  و  نبوده  داوطلب  نهايی  ثبت  نام 
اعتباری )دريافت شماره پرونده و شماره رمز( به لينک ثبت  نام مراجعه 
نموده و  ثبت  نام خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری ۱6 رقمی 

دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت 
داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت  نام، می  توانند با 
خط ويژه: 42۹66-02۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات 

تماس: صبح 8:30 الی ۱2:30 و عصر ۱3:30 الی ۱6:00 

ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان  هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح۸:۳0  الی ۱۲:۳0و عصر ۱۳:۳0 الی ۱6:00  با شماره تلفن  هاي: 

۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
۱- ثبت نام کلیه نوبت  ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون جامع نیز در این مرحله 
انجام مي شود و توصیه می  شود که براي برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت  نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجه پرداخت شده بابت ثبت  نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا داوطلبان 

در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سایت  طریق  از  کشور  سراسري  داوطلبان  کلیه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اینترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزي شرکت 
تهران، پل کريم خان زند، خیابان میرزاي شیرازي، خیابان شهید  نشاني:  به 
آماده  نیز  تلفن: 8832۱455  نژاد کي، روبروي کالنتري سنايي، پالك 3۰، 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.  

راهنمای نحوه ثبت  نام  اينترنتی آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم
مراحل ثبت  نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت  نام آزمون  های 
آزمایشی سنجش ـ ثبت  نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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 سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله موارد ذیل را به اطالع کلیه داوطلبان ثبت نام 
کننده در آزمون ورودي دوره دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال ۱۳۹۷ مي رساند:

 الف  - نحوه  و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 
 کارت  شرکت در  آزمون  کلیه  داوطلبان  از روز سه شنبه ۹6/۱۲/۱ براي مشاهده و پرینت روي 
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار 
خواهد گرفت؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضي شرکت  در آزمون ، براي پرینت کارت شرکت در 
آزمون، باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطالع رساني مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن 
اطالعات شناسنامه اي )شامل: نام خانوادگي و نام، کد ملي و تاریخ تولد( یا اطالعات ثبت نامي 
)شماره پرونده و کد پیگیري( از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه نمایند و بر اساس تاریخ 
و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. 
بدیهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون 
و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن، الزامي است. ضمناً سایر 
اطالعات دیگر در برگ راهنماي شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون روي 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است. 

ب - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در  آزمون کلیه داوطلبان بر مبناي 
شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره ۲ که در سایت سازمان سنجش آمده 
است، خواهد بود و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالي در کارت شرکت در آزمون، باید 
بر اساس توضیحات بند د )تذکرات مهم( اقدام و در صورت نیاز صبح از ساعت ۸:۳0 الي 
۱۲:00 و بعدازظهر از ساعت ۱۴:00 الي ۱۷:00 یکي از روزهاي چهارشنبه مورخ ۹6/۱۲/۲ 

یا پنج شنبه مورخ ۹6/۱۲/۳ به حوزه هاي  رفع نقص کارت مراجعه نمایند.

ج- زمان برگزاري آزمون
 »Ph.D« بیني شده، فرآیند آزمون ورودي دوره دکتري برنامه زماني پیش  بر اساس 
در   ۹6/۱۲/۴ مورخ  جمعه  روز  صبح   ۸:00 ساعت  از   ۱۳۹۷ سال   )نیمه متمرکز( 
55 شهرستان مختلف کشور آغاز خواهد شد. ضمناً نام و آدرس حوزه امتحاني روي کارت 

شرکت در آزمون داوطلبان مشخص گردیده است. 

د- تذكرهاي  مهم  
۱- با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتي 
بندهاي ۱، ۲، ۴، 5، 6، ۹، ۱0، ۱۱، ۱۴، ۱5، ۱6، ۱۷ و ۱۸  اطالعات مندرج در  در 
)شامل: نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کدملي، معدل مقطع کارشناسي، 
تاریخ فارغ التحصیلي مقطع کارشناسي، مؤسسه فارغ التحصیلي مقطع کارشناسي، معدل 
فارغ التحصیلي  مؤسسه  کارشناسي ارشد،  فارغ التحصیلي  تاریخ  کارشناسي ارشد،  مقطع 
مربیان  خدمت  محل  دانشگاه  رسمي(،  آموزشي  )مربي  علمي  هیأت  کارشناسي ارشد، 

براي اصالح  نمودند، الزم است که  آموزشي رسمي( کارت شرکت در آزمون مشاهده 
مورد یا موارد مذکور، از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۹6/۱۲/۴ منحصراً به پایگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات، 
نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند و داوطلبان در صورتي که نسبت به بندهاي ۳، ۷ و 
۱۳ )جنس، معلولیت و زبان خارجي( کارت شرکت در آزمون مغایرتي مشاهده نمودند، 
الزم است که در یکي از روزهاي چهارشنبه مورخ ۹6/۱۲/۲ یا پنج شنبه مورخ ۹6/۱۲/۳ به 
نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره 
۲ که در سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه نمایند و موضوع را پیگیري نموده 
تا مشکل برطرف گردد. ضمناً در خصوص بندهاي ۱۲ و ۲۱ )نام رشته امتحاني و محل 

برگزاري آزمون( هیچ گونه تقاضایي پذیرفته نخواهد شد.
تبصره: آن دسته از دانشجويان سال آخر که حداکثر تا تاريخ ۹۶/۱۱/3۰ در مقاطع 
کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه اي فارغ التحصیل شده يا تا تاريخ ۹۷/۶/3۱ در 
مقاطع مذکور فارغ التحصیل مي شوند، در اين مرحله بايد نسبت به ويرايش يا 
درج معدل فارغ التحصیلي )براي فارغ التحصیالن ۹۶/۱۱/3۰( و يا میانگین نمرات 
واحدهاي درسي گذرانده شده )براي فارغ التحصیالن تا تاريخ ۹۷/۶/3۱( خود تا 
تاريخ ۱3۹۶/۱۱/3۰ اقدام نمايند. اين داوطلبان بايد اصل گواهي تكمیل و تأيید 
شده از سوي دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ 
۹۶/۱۱/3۰ )نمونه فرم در ذيل اين اطالعیه که در سايت سازمان سنجش آمده 

است، درج گرديده( را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه نمايند. 
۲- چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در بند ۸ )سهمیه ثبت نامي( کارت شرکت در 

آزمون شما وجود دارد، با توجه به نوع ارگان به شرح ذیل اقدام نمایید:
۲-۱- براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه رزمندگان )سپاه پاسداران و ستاد کل 
نیروهاي مسلح( الزم است که براي روشن شدن وضعیت سهمیه خود تا تاریخ ۹6/۱۲/5 

به ارگان مربوط مراجعه نمایید.
۲-۲- داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران( و 
سهمیه رزمندگان )وزارت جهاد کشاورزي( الزم است که حداکثر تا تاریخ ۹6/۱۲/۴ به 
قسمت ویرایش کارت آزمون ورودي دوره دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال ۱۳۹۷ 
در پایگاه اطالع رساني این سازمان وارد شده و سهمیه مذکور را اصالح نمایند تا در صورت 
تأیید نهایي از سوي ارگان ذي ربط، سهمیه براي آنها اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با 

سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
۳- به داوطلبان توصیه مي شود که مندرجات برگ راهنماي شرکت در آزمون را که همراه 
با کارت شرکت در جلسه آزمون روي سایت سازمان قرار گرفته و قابل پرینت است، دقیقاً 
مطالعه نمایند. و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در کارت ورودي و براساس آدرس 
حوزه هاي امتحاني که روي کارت شرکت در آزمون درج گردیده است، حوزة امتحاني خود 

را شناسایي نمایند.
۴- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس بوده یا عکس روي کارت داراي 
اشکاالتي از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... باشد، ضروري است که 

 اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل  رفع نقص كارت  شركت 

در آزمون  دكتري )Ph.D( سال ۱3۹۷
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در ساعات مشخص شده در بند »ب« شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عکس ۴×۳ 
)که در سال جاري تهیه شده باشد( و کارت شناسایي ملي یا شناسنامه عکسدار به نماینده 
سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره ۲ ( مراجعه 
نمایند و موضوع را پیگیري نموده تا مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان 

متخلف تلقي مي گردد. 
5- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، 
اصل کارت ملي یا شناسنامه عکسدار و چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاك کن، مداد 
تراش و سنجاق به همراه داشته باشند. ضمناً از ورود داوطلباني که کارت شرکت در آزمون 
و کارت شناسایي )کارت ملي یا شناسنامه( به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت 

به عمل خواهد آمد.
6- از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون )بجز مدارك مندرج در بند 5 فوق( و هرگونه 
وسیله ارتباطي، الکترونیکي، و محاسباتي ) از قبیل تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر 
هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ماشین حساب(، کیف دستي، ساك دستي،کتاب، 
جزوه، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است که به همراه 
داشتن هرکدام از وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان 

ذي ربط برابر آیین نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.
۷- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي حوزه 
امتحاني خود در آزمون ورودي دوره دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال ۱۳۹۷ از تاریخ 
۹6/۱۲/۴ لغایت ۹6/۱۲/۱۱ به صورت اینترنتي از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان 

اقدام نمائید.

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه داشتن 
هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد 
از قبیل:

۱- ارائه مدرك یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.
۲- تباني با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل 

اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
۳- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر 
مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت در 
این امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین 
برگزاري آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیر واقعي باشد.

ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات هاي زیر را درباره 
متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم 

به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمي در آزمون همان 
سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون قابل 
تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.

ماده ۷- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگي 
متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )۱0/000/000( ریال تا یک 
میلیارد )۱/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضویت در یک گروه 
یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به 
حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده ۹- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي برابر سایر 
قوانین جزایي یا رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري یا هیأت هاي انتظامي 
اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات 
مندرج در مواد )6( و )۷( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم مي گردد.

این  در  مندرج  مجازات هاي  از  یکي  به  فردي  قطعي  محکومیت  در صورت  ماده ۱0- 
قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگي به تخلفات در 
آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي مربوط 
از صدور و اعطاي هرگونه گواهي یا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي 
فارغ التحصیلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال 

آن گواهي هستند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و 
سوابق تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق معدل 
دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید 
هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومي 
و اختصاصي، امتحان مجدد به عمل مي آید و تعیین وضعیت نهایي آزمون این داوطلب، بر 

اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوي است.
ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي که براي افزایش آمادگي داوطلبان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده در 
این قانون و سایر قوانین محکوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، 

مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط، 

مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پیگیري تخلفات آنان اقدام نماید.
 در خاتمه اضافه مي نماید:

۱- نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه در هفته آخر فروردین ماه سال ۱۳۹۷ از طریق 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

۲- داوطلبان درصورت لزوم مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را از این تاریخ لغایت روز 
پنجشنبه ۹6/۱۲/۳ همه روزه صبح از ساعت ۸:00 الي  ۱۲:00 و بعد از ظهر از ساعت  
۱۴:00  الي  ۱۷:00 با شماره  تلفن:  42۱۶3-۰2۱ یا بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان 

سنجش آموزش کشور در میان بگذارند. 
روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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پیرو اطالعیه هاي مورخ 0۱ و ۹6/۱۱/0۸ بدین وسیله  به  اطالع  کلیه داوطلبان متقاضي  
ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  سال ۱۳۹۷ براي  پذیرش در دوره هاي  روزانه، 
نوبت دوم )شبانه (، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  
آموزش  عالي، دانشگاه  پیام نور )آموزش  از راه  دور( و دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي  غیردولتي ـ غیرانتفاعي و همچنین متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمي 
)آن دسته از کد رشته هاي تحصیلي که پذیرش در رشته هاي مذکور بر اساس آزمون 
صورت مي پذیرد(، که در مهلت تعیین شده )از تاریخ ۹6/۱۱/0۱ لغایت ۹6/۱۱/۱۱( 
موفق به دریافت کد سوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت 
به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند مي رساند که مهلت مجددي براي ثبت نام  
از روز یکشنبه مورخ ۹6/۱۲/۱۳ تا روز چهارشنبه ۹6/۱۲/۱6 در  در آزمون  مذکور 
نظر گرفته شده است و داوطلبان مي توانند منحصراً از طریق پایگاه اطالع رساني این 

سازمان در این خصوص اقدام نمایند.
۱- اصالحات مربوط به بندهاي »و« و »ز« شرایط اختصاصي مندرج در صفحه 5 
دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره ۱( بر اساس اعالم رسمي وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي:
و( با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1396/6/7 مبني بر 
عدم ابطال مصوبه پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
1392/3/25، دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته كليه رشته هاي 
تحصيلي و دكتري عمومي )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي( مي توانند 
با رعايت شرايط ذيل از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي 
رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي صرفاً در پرديس هاي خودگردان و 

ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي تحصيل نمايند:
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

-كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 
نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 

مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.
در  تحصيل  به  قادر  ناپيوسته صرفًا  كارشناسي ارشد  مقطع  دانش آموختگان   -

پرديس هاي خودگردان و ظرفيت مازاد هستند.
دكتري  مقطع  دانش آموختگان  مجدد  تحصيل  امكان شرط  مورد  در  تبصره- 
پيوسته از محل اين مصوبه، از آنجايي كه در مصوبه ياد شده از مقاطع مذكور 

ذكري به ميان نيامده است، براي ورودي هاي سال 1397 امكان پذير نيست.
قانون  اجرايي  آيين نامه   3 و   2 مواد  موضوع  كميسيون  مصوبه  براساس  ز( 
خدمات پزشكان و پيراپزشكان مورخ 95/10/28، فارغ التحصيالن رشته هاي 
مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول خدمات اجباري 
قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان در مقاطع كارداني و كارشناسي، چنانچه 
متقاضي ادامه تحصيل از طريق شركت در آزمون سراسري باشند، درصورت 
پذيرفته شدن در آزمون مذكور در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي 
قانون  موضوع  خدمات  مابقي  مي توانند  ذيل  موارد  به  توجه  با  داروسازي،  و 

مذكور را پس از اتمام تحصيل در رشته پذيرفته شده به انجام برسانند.
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

- كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 

نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 
مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.

ح( دانش آموختگان مقطع كارداني رشته اپتيك كه قبل از سال 1389 پذيرفته 
نمره  احراز  و  باشند، درصورت شركت در گروه آزمايشي علوم تجربي  شده  
علمي و شرايط الزم، مي توانند در مقطع كارشناسي پيوسته رشته بينايي سنجي 
راهنماي  دفترچه  در  اين خصوص،  در  بيشتر  توضيحات  دهند.  تحصيل  ادامه 

انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( اعالم مي شود.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ط( 
دنداني  پروتز  ساخت  و  دندان  پروتز  رشته  كارداني  مقطع  دانش آموختگان 
در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ورودي هاي مهرماه سال 1395 به بعد 

اجباري شده است.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ي( 
سال  ماه  بهمن  از  دهان،  سالمت  تكنيسين  رشته  كارداني  دانش آموختگان 

1394 به بعد اجباري شده است.
ضمنًا الزم است که داوطلبان نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند:

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

سوابق تحصیلي ذیل:
عنوان  با   ۱۳۹6 سال  تا   ۱۳۸۴ سال  دیپلمه هاي  براي  تحصیلي  سوابق  کد   -۲-۱
و  علوم  و  انساني  علوم  و  ادبیات  تجربي،  علوم  فیزیک،  ریاضي  تحصیلي  رشته هاي 

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

دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹6 اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرك پیش دانشگاهي سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹6 باید طبق بند ۱ 
فوق اقدام نموده و دانش آموزان پیش دانشگاهي سال جاري که تا تاریخ ۳۱ شهریور 
به  اقدام  نحوه  از  اطالع  براي  است  الزم  مي شوند،  فارغ التحصیل   ۱۳۹۷ سال  ماه 
خواهد  منتشر   ۱۳۹۷/0۳/۲۸ درتاریخ  که  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  اطالعیه 

شد، مراجعه نمایند. 
تذکر مهم: داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي )هر دو 
مورد( هستند )به استثناي دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي سال جاري که در سال 
۱۳۹۷ فارغ التحصیل خواهند شد(، توجه داشته باشند که باید از سامانه فوق دو کد 

سوابق تحصیلي دریافت نمایند.
۳- داوطلباني که قادر به مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلي نیستند یا تناقضي 
پرورش خود  و  آموزش  اطالعات  در  مندرج  فردي  و مشخصات  نمرات  در خصوص 
 http://dipcode.medu.ir  :مشاهده نموده اند، ضروري است که از طریق سامانه
مورد خود را به صورت الکترونیکي در سایت مذکور حداکثر تا شروع ثبت نام مجدد 

اعالم نمایند تا در زمان ثبت نام مجدد، مشکلي نداشته باشند.
۴- با توجه به اینکه اطالعات ثبت نامي داوطلباني که در مهلت مقرر در این آزمون 
اطالع رساني  پایگاه  روي   ۹6/۱۲/۱6 لغایت   ۹6/۱۲/۱۳ تاریخ  از  نموده اند،  نام  ثبت 
این سازمان قرار خواهد گرفت، لذا این داوطلبان نیز مي توانند با مشاهده و کنترل 
اطالعات ثبت نامي خود، و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
 42۱۶3 تلفن :  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 

)کد ۰2۱( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 برخي از اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شركت در 
آزمون  سراسري  سال  ۱3۹۷ دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي 
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و 
دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه 
سال ۱۳۹6 مي رساند که ثبت نام براي شرکت در پذیرش دوره مذکور، از طریق پایگاه 
اطالع رساني این سازمان از روز شنبه ۹6/۱۱/۲۸ آغاز شده است و در روز چهارشنبه مورخ 
۹6/۱۲/۲ پایان  مي پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام که داراي شرایط عمومي 

و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در پذیرش مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

روش گزينش دانشجو
گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل هاي تحصیلي، بر اساس معدل کل مندرج در 
گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با 
توجه به صالحیت هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي - کاربردي و 
مصوبات مربوط صورت مي گیرد. بدیهي است که براي هر یک از موارد فوق، ارائه مستندات 

مربوط در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مرکز آموزشي ضروري است.

شرايط ثبت نام: 
داوطلب متقاضي شرکت در پذيرش بايد يكايک اقدامات زير را بموقع و در 

مهلت مقرر انجام دهد:
۱- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.
۳- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان، براي تهیه کارت اعتباري.

انجام مي شود،  اینترنتي  به صورت  اینکه پرداخت هزینه ثبت نام  به  با توجه  تبصره- 
داوطلبان الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونیکي 
 آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت مبلغ ۲00/000 
)دویست هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت اطالعات کارت اعتباري 

)شماره سریال ۱۲ رقمي( اقدام نمایند.
۴- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره و آشنایي با کلیه شرایط 
و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: 
www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در این پذیرش اقدام نماید. الزم به توضیح است 
که دفترچه راهنماي پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش 
مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال۱۳۹6 و همچنین نحوه ورود به 
سایت براي ثبت نام و اقدامات الزم براي انجام ثبت نام اینترنتي، در سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور در زمان مقرر قرارداده شده است.
تبصره ۱: دانش آموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ ۹6/۱۱/۳0 موفق به اخذ 
مدرك دیپلم خواهند شد، مجاز به انتخاب کدرشته محل هستند، اما چنانچه داوطلبی 
احتمال می دهد که تا پایان بهمن ماه سال جاری )۱۳۹6( موفق به اخذ مدرك دیپلم 
نمی شود، موکداً توصیه می شود که ثبت نام ننماید؛ بنابراین، چنانچه داوطلبی در یکی از 
کدرشته محل های انتخابی پذیرفته گردد، ولی تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹6 موفق به 
دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نشود، قبولی وي ملغی مي شود و اجازه 

ثبت نام نخواهند داشت.

تذكرات مهم:
۱( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

۲( مسؤولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد 
بود.

۳( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، داوطلب باید در زمان تکمیل 
اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.

۴( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( مشخص 
شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه 

نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
5( داوطلب باید پس از پایان ثبت نام الکترونیکي )اینترنتي(، از کلیه صفحات، پرینت تهیه 

نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس 
فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، اطالعات الزم 
را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تکمیل 
فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر 
مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. همچنین داوطلبان الزم است که در درج اطالعات 
ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده 
در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن، قبولي وي »کان لم 

یکن« تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

 نـکات و توصيه هاي  مـهم :
۱( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأکید مي شود که تمامي مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید و یا بر انجام امور مربوط، در کافي نت نظارت 

مستقیم داشته باشید.
۲( توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و 
کدپیگیري ۱6 رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.

 ۳( به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته  محل هاي انتخابي خود دقت 
الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري ۱6 رقمي، در این خصوص به 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم 

 خواهد شد.
5( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: 42۱۶3 - ۰2۱ 
با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نمایند یا از طریق سیستم 

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام  متقاضيان پذيرش دوره 
كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

جامع علمی ـ كاربردی بهمن ماه سال ۱3۹6
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