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خجسته زاد روز عقیله بنے هاشم و بانوی 
قهرمان ڪربال حرضت زینب ڪربی)س( 

برمتام شیفتگان اهل بیت)ع( تهنیت باد

»فراموشی«  را به فراموشی بسپارید ! )بخش آخر(

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( مهلت ثبت نام دكتري
جمعه 1400/12/6به پایان رسید.

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپیوسته
تا سه شنبه 1400/9/23

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا یکشنبه 1400/11/17

چهارشنبه 1401/4/8، پنجشنبه 1401/4/9، 
جمعه 1401/4/10 و شنبه 1401/4/11

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپیوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی(

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

قدم در راه بگذارید ؛ اما با انگیزه !

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره : 

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته براي 
شرکت در مرحله پذیرش بر اساس 

سوابق تحصیلي کارداني به کارشناسي 
نا پیوسته بهمن ماه سال 1400 

بر اساس مصوبات بیست و هفتمین جلسه شوراي 
 1400/08/25 مورخ  دانشجو  پذيرش  و  سنجش 
مانده  خالی  ظرفیت های  برای  که  گرديد  مقرر 
رشته محل هايي که در آزمون کارداني به کارشناسي 
ناپیوسته سال 1400 تکمیل نگرديده است، پذيرش 
برای  کاردانی(  )معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر 

نوبت بهمن ماه صورت گیرد.
لذا به اطالع متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشته براي 
شرکت در اين مرحله مي رساند که ثبت نام و انتخاب 
اينترنتي  صورت  به  پذيرش،  مرحله  اين  در  رشته 
از روز سه شنبه 1400/09/16)فردا( آغاز می شود و 
ادامه خواهد داشت.  تا روز دوشنبه 1400/09/22 
الزم به توضیح است که اطالعیه تکمیلی به همراه 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  تحصیلی  رشته های  جداول 
آموزش عالی، همزمان با شروع ثبت نام، از روز سه 
اطالع رسانی  درگاه  طريق  از   1400/09/16 شنبه 

اين سازمان منتشر خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :  

ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذیرش 

دانشجو بر اساس سوابق تحصیلي سراسري بهمن ماه 

سال 1400  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

از فردا آغاز می شود :  

ثبت نام آزمون 
کارشناسي ارشد سال 1401 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

تمدید مهلت نام نویسي در هشتمین آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي 
زبان فارسي )سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته براي 
شرکت در مرحله پذیرش بر اساس 
سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم« 

کارداني نظام جدید دانشگاه فني و 
حرفه اي بهمن ماه سال 1400 
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نشانی پست الکترونیکی:
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حضرت زینب )س( فرمودند: 
 آگاه باشید که هر کسی بر دوستی آل محمد )ص( 

بمیرد، شهید است.

پالوده  عسل  چگونه  دانستمی  خواستمی  اگر 
برم؛  به  کار  را  ابريشم  بافتۀ  و  گندم،  مغز  و 
نخواهد  چیره  من  بر  من  هوای  هرگز  لیکن 
خوراک ها  ُگزيدن  به  مرا  حرص  و  گرديد، 
نخواهد کشید. چه بَُود که در حجاز و يَماَمه 
کسی حسرت گردۀ نانی بَرد، يا هرگز شکمی 
پیرامونم  و  بخوابم  سیر  من  و  نخوَرد،   سیر 
شکم هايی باشد از گرسنگی به پشت دوخته، 
و جگرهايی سوخته. آيا بدين بسنده کنم که 
ناخوشايند های  در  و  گويند،  امیرمؤمنان  مرا 
سختی  در  يا  نباشم،  آنان  شريک  روزگار 

زندگی، نمونه ای برايشان نشوم؟

حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند: 
هر که رکوع نمازش را به طور کامل انجام دهد، 
هیچ ترس و وحشتی در قبر به سراغش نمی آيد.

دانشگاه،  مدرسه،  همچون  محیطی  عوامل  گاهی 
محل کار، دوستان يا افراد ديگری هستند که مرتباً 
زمان و انرژی تان را هدر می دهند. ممکن است که 
عدم   و  حواس پرتی  عامل  محیطی،  عوامل  همین 
حداقل  به  برای  که  کنید  سعی  باشند.  تمرکزتان 
و  شناسايی  را  مزاحم  عوامل  حواس پرتی ،  رساندن 
آنها  به  را  روز  از  خاصی  زمان های  و  کنید  بررسی 

بپردازيد.
را  اوقاتتان  تمام  که  می کنند  توصیه  کارشناسان 
در يک روز، با جلسات، رويدادها و کارهای روزمره 
استراحت کردن وقت  برای  نکنید که  پر  نحوی  به 
نداشته باشید؛ چون قرار نیست که مدام در مسابقه 
اشتغال ذهن شرکت کنید، و ذهنتان نبايد همیشه و 
بی وقفه مشغول باشد. حتماً زمانی را نیز به خودتان 
دچار  زياد،  کار  انجام  خاطر  به  تا  دهید  اختصاص 

خستگی و تنش نشويد.
سعی کنید که به مغزتان استراحت بدهید و به جای 
رايانه،  صفحه  به  شدن  خیره  يا  گوشی  از  استفاده 
با کمک بازی ها و سرگرمی هايی که نیاز به تمرکز 
دارند و قدرت ذهنی تان را افزايش می دهند، مغزتان 
تمرينات  که  همان طور  چون،  داريد؛  نگه  فعال  را 
فیزيکی سالمتی تان را حفظ می کنند و استرستان را 
کاهش می دهد، اين فعالیت ها نیز در حفظ سالمت 

مغزتان مؤثرند.
حافظه،  تقويت  و  فراموشی  درمان  ديگربرای  راه 
بايد  مثاًل  است؛  از سوابق پزشکی خانوادگی  اطالع 
مطلع باشید که آيا در خانواده شما  سوابق اختالل 
يا  است  داشته  وجود  ذهنی  اختالالت  يا  تیروئید 
پزشکی  و سوابق  اوضاع سالمتی خود  مورد  نه. در 
خانواده تان، با پزشکتان بی پرده صحبت کنید تا از 
میزان احتمال وقوع اختالل حافظه خود آگاه شويد؛ 
به عالوه، عوارض جانبی بعضی از داروها نیز می تواند 
روی حافظه شما تأثیرگذار باشد. در مورد داروهايی 
که مصرف می کنید و احتمال وقوع اختالل حافظه 

در پی مصرف آنها، نیز با پزشکتان صحبت کنید.
است که  تمرکز و خستگی، ممکن  فراموشی، عدم 
ناشی از عوارض يک اختالل روحی کشف نشده در 

وجود شما باشد. در اين زمینه، بهتر است که با يک 
روان شناس يا روان پزشک، در مورد عالئم افسردگی، 
تمرکزتان  عدم  و  وجود خود  در  استرس  اضطراب، 

صحبت کنید.
در اين نوشتار، ذکر اين نکته را خالی از لطف نمی دانیم 
که بگويیم يادآوری خاطرات خوش، خاطرات مهم و 
زمان هايی که خیلی خوشحال بوده ايد، هم می تواند 
خاطرات  در  اندکی  روز  هر  کند.  خوب  را  حالتان 
خوب گذشته خود تأمل کنید. آنها منابعی هستند 
که به شما ثبات و انگیزه می بخشند. به اين ترتیب 
پس  کنید؛  جلوگیری  خود  فراموشی  از  می توانید 
سعی کنید که خاطرات خوب خودتان را با تعريف 
را  نگه داريد. می توانید خاطراتتان  آنها زنده  کردن 
تهیه  يادگاری  زندگی تان  مهم  وقايع  از  و  بنويسید 

کنید و آنها را نگاه داريد.
رويدادها و اتفاقات ناخوشايند گذشته تان را فراموش 
کنید و بیشتر با خويشاوندان مسن تر از خود صحبت 
کنید. همچنین می توانید تجربیات زندگی خودتان 
و  بزرگ  مادر  بزرگ،  پدر  والدين ،  تجربیات  با  را 

بزرگ ترهای فامیل خود مقايسه کنید.
شما  غذايی  رژيم  که  می شود  تأکید  خاتمه  در 
مغزتان،  جمله  از  بدنتان،  اجزای  تمام  روی  نیز 
مصرف  از  پرهیز  و  سالم  تغذيه   با  می گذارد.  تأثیر 
غذاهای مضر، عملکرد بدن و مغزتان را تقويت کنید 
ذهنتان  را  خاطراتتان  يادآوری  و  تمرکز  توانايی  و 
افزايش دهید. همچنین آِب فراوان بنوشید و حتماً 

خواب کافی داشته باشید.
به  شب(  در  ساعت  نه  تا  هفت  )بین  کافی  خواب 
يک  آغاز  از  پیش  تا  می دهد  اجازه  بدنتان  و  ذهن 
روز پرمشغله، استراحت کنید و نیرويی تازه بگیريد. 
بی توجهی به خواب کافی، کاهش تمرکز، فراموشی 
فعالیت های  که  دارد  پی  در  ديگری  منفی  اثرات  و 

روزمره  شما را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
کارهای  انجام  برای  نبايد  که  باشید  داشته  ياد  به 
به  بکاهید.  از ساعت خوابتان  اهمیت،  يا کم   اضافه 
همان اندازه که حفظ تمرکزتان برا يتان مهم است، 

بايد به خوابتان هم اهمیت بدهید.

»فراموشی«  را به فراموشی بسپارید ! )بخش آخر(
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از سوی صندوق رفاه وزارت علوم اعالم شد:

شرایط پرداخت وام 

مسکن متأهلی به دانشجویان

وام  دریافت  برای  نیاز  مورد  مدارک  و  شرایط 
متأهلی  مسکن  وام  شد.  اعالم  متأهلی  مسکن 
نیمسال تحصیلی مجاز  به دانشجویی كه آخرین 

خود را می گذراند، تعلق نمی گیرد.
مسکن  وام  دريافت  برای  نیاز  مورد  مدارک  و  شرايط 
متأهلی اعالم شد. اين وام يک بار در هر مقطع تحصیلی 
تهران  در  متأهلی  مسکن  وديعه  وام  می شود.  پرداخت 
32 میلیون و 500 هزار تومان، در ساير کالن شهرها 26 
 میلیون تومان، و در ساير شهرها 19 میلیون و 500 هزار 

تومان است.
اجاره نامه رسمی می بايست دارای کد رهگیری از دفاتر 
شهر  در  مکانی  لحاظ  از  و  بوده  مجاز  امالک  مشاوران 
به  يا محل سکونت دانشجو و همچنین  محل تحصیل 

نام دانشجو  يا همسرش يا هر دوی آنها باشد.
که  نیمسالی  در  می بايست  اجاره نامه  مدت زمان  ضمناً 

دانشجو تقاضا می کند، اعتبار داشته باشد.
دانشجو پس از فارغ التحصیلی بايد مطابق قوانین، مبلغ 
و در صورتی  که  پرداخت کند،  يکجا  به  صورت  را  وام 
زوجین دانشجو باشند، فقط يکی از آنها می تواند از وام 

مسکن متأهلی بهره مند شود.
نیمسال  آخرين  که  دانشجويی  به  متأهلی  مسکن  وام 
و  نمی گیرد  تعلق  می گذراند،  را  خود  مجاز  تحصیلی 
دانشجويی  خوابگاه های  در  ساکن  متأهل  دانشجوی 
دانشگاه های دولتی يا غیردولتی هم، هم زمان مجاز به 

استفاده از وام مسکن متأهلی نیست.
فرزند،  دارای  متأهل  دانشجوی  که  است  گفتنی 
کارافتادگی  از  يا  متارکه  فوت،  شهادت،  به علت  که 
برعهده  را  خود  فرزندان  يا  فرزند  سرپرستی  همسر، 
از  قانونی، می تواند  و مستندات  ارائه مدارک  با  دارد، 

اين وام بهره مند شود.
)پرتال  دانشجويی  سامانه  که  است  يادآوری  به  الزم 
صندوق( برای ثبت تقاضای دانشجويان، تا اول دی  ماه 
فعال خواهد بود و ضرورت دارد که تمامی دانشجويان 
متقاضی واجد شرايط، نسبت به ثبت تقاضای خود در 

سامانه مذکور بر اساس جدول زمان بندی اقدام کنند.

راه اندازی یک سامانه پیامکی برای 

متقاضیان نقل و انتقال دانشگاه آزاد

اطالع رسانی  منظور  به  »منادا«،  پیامکی  سامانه 
دانشجویان  انتقاالت  و  نقل  متقاضیان  به  دقیق 

دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی شد.
دکتر مهران صلواتی، از راه اندازی سامانه پیامکی »منادا« 
دانشجويان  به  سريع  و  دقیق  اطالع رسانی  هدف  با 
دانشگاه آزاد اسالمی متقاضی نقل و انتقاالت و مهمانی 

خبر داد.
وی، با تأکید بر اهمیت اطالع رسانی به موقع به متقاضیان 
نقل و انتقاالت دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: 
انتقاالت  و  نقل  فرآيند  بودن  سامانه محور  به  توجه  با 
دانشجويی، تمام مراحل نقل و انتقال، از طريق سامانه 
خواهد  انجام   monada.iau.ir نشانی:  به  »منادا« 
شد و نیازی به مراجعه حضوری دانشجويان به سازمان 

مرکزی اين دانشگاه نیست.
دکتر صلواتی ادامه داد: بر اين اساس، برای اطالع رسانی 
سامانه  انقال،  و  نقل  متقاضی  دانشجويان  به  موقع  به 
پیامکی »منادا« راه اندازی شده و تمامی مراحل گردش 
متقاضیان  به  پیامک  از طريق  »منادا«،  سامانه  در  کار 

اطالع  رسانی خواهد شد.
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجويی  امور  کل  مدير 
دانشجويی،  انتقال  و  نقل  متقاضیان  کرد:  خاطرنشان 
تمامی  از  پیامک،  دريافت  با  درخواست،  ثبت  از  پس 
فرآيندهای نقل و انتقاالت خود در سامانه منادا مطلع 
دانشجويان  که  می شود  باعث  امر  اين  و  می شوند 
دانشگاه  اين  مرکزی  سازمان  به  مراجعه  به  نیازی 

باشند. نداشته 

اعطای تسهیالت شهریه بعد از فراغت 

از تحصیل در دانشگاه آزاد
گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رفاه  صندوق  رئیس 
در  آزاد،  دانشگاه  مختلف  مقاطع  دانشجویان 
از  می توانند   1401-1400 تحصیلی  اول  نیمسال 
از  فراغت  از  بعد  قرض الحسنه  شهریه  تسهیالت 

تحصیل وزارت علوم استفاده كنند.
دانشگاه  دانشجويان  گفت:  سیدفضلی  سیدهادی  دکتر 
و  واحدها  به  ابالغی  بخشنامه  اساس  بر  اسالمی،  آزاد 
سال  اول  نیمسال  اواسط  تا  می توانند  آموزشی،  مراکز 
از  تحصیلی 1400-1401 )اول دی ماه سال 1400(، 
مصوب  اعتبارات  و  قرض الحسنه  بانک  )يک  محل  دو 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق 
فراغت  از  بعد  فناوری(، تسهیالت شهريه قرض الحسنه 

از تحصیل، دريافت کنند.

با  می توانند  متقاضی  دانشجويان  کرد:  تصريح  وی 
مراجعه به صندوق رفاه دانشجويان واحد دانشگاهی و 
پرتال صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری به آدرس: http://bp.swf.ir نسبت به ثبت 

درخواست و تکمیل فرآيند وام خود اقدام کنند.

فراخوان جشنواره

 »کتاب سال دانشجویی«
كتاب  ملی  جشنواره  نهمین  و  »بیست  فراخوان 
سال دانشجویی« از سوی سازمان انتشارات جهاد 

دانشگاهی اعالم شد. 
دانشجويان مؤلف و مترجم تا  28 اسفند ماه سال جاری 
فرصت دارند که آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره 

ملی کتاب سال دانشجويی ارسال کنند.
رشته ها  تمامی  دانشجويان  فراخوان،  اين  اساس  بر 
 3 و   2 سطوح  طالب  و  دانشگاهی  تحصیلی  مقاطع  و 
می توانند آثار خود را به تعداد نامحدود و براساس شرايط 
ذيل در شش گروه اصلی، شامل: فنی و مهندسی، علوم 
علوم  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  انسانی،  علوم  پايه، 
پزشکی و دامپزشکی، هنر و معماری، و دو بخش ويژه و 

بین الملل به دبیرخانه اين جشنواره ارسال کنند.
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با زمان  اين اساس، همزمانی دوره تحصیل دانشجو  بر 
بودن مشخصات عمومی کتاب  دارا  اثر،  انتشار  و  چاپ 
وزارت  از  وصول  اعالم  داشتن  شده،  منتشر  اثر  برای 
سال  ابتدای  از  کتاب  انتشار  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
ارسال  اينترنتی،  ثبت نام   ،1400 سال  پايان  تا   1399
دو جلد از کتاب به دبیرخانه و ارسال نسخه ای از متِن 
زبان اصلی آثار ترجمه  شده، از جمله شرايط شرکت در 

جشنواره ملی کتاب سال دانشجويی است. 
همچنین دانش آموختگانی که حداکثر دو سال پس از 
شده  ياد  زمانی  بازه  در  را  خود  کتاب  فارغ التحصیلی، 
در  می توانند  نیز  رسانده اند،  چاپ  به   )1400-1398(

اين جشنواره شرکت کنند.

ضمناً کتاب های الکترونیک ارسال  شده به دبیرخانه اين 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دارای مجوز  بايد  نیز  جشنواره 

اسالمی باشند.
 الزم به ياد آوری است که آثار دريافت  شده، بازگردانده 

از  نخواهند شد و به آثار برگزيده ای که از سوی بیش 
يک نفر تألیف يا ترجمه شده اند، صرفاً يک جايزه تعلق 

خواهد گرفت.
آثار  می توانند  نیز  ناشران  فراخوان،  اين  اساس   بر 
به  اينترنتی،  ثبت نام  فرم  همراه  به  را  خود  دانشجويی 
دبیرخانه جشنواره کتاب سال دانشجويی ارسال کنند. 
از  جشنواره،  اين  اختتامیه  آيین  در  که  است  گفتنی 
ناشرانی که اهتمام جدی در نشر آثار دانشجويی داشته 
و بر اساس مالک های دبیرخانه، بهترين شکل مشارکت 

را در جشنواره داشته اند، تجلیل خواهد شد.
»اقتصاد  موضوعات  به  نیز  جشنواره  اين  ويژه  بخش 
»ادبیات  شفاهی«،  »تاريخ  ملی«،  تولید  و  مقاومتی 

فولکلور« و »علوم انسانی اسالمی«  اختصاص دارد.
بخش بین الملل اين جشنواره نیز به دانشجويان خارجی 
که درباره ايران کتاب نوشته اند، اختصاص يافته است. 
ايران شناسی،  مانند:  زيرموضوعاتی،  ايران  موضوع 
در  را   ... و  ايرانی  هنر  و  معماری  ايرانی،  انديشمندان 

برمی گیرد.
هفته  با  همزمان  سال  هر  جشنواره  اين  اعالم،  بر  بنا 
نشاط  ايجاد  هدف  با  و  ايران  اسالمی  جمهوری  کتاب 
علمی در فضای دانشگاهی کشور، شناسايی و حمايت از 
دانشجويان نوقلم و صاحب انديشه، معرفی و تجلیل از 
ناشران فعال در زمینه آثار دانشجويی و تقويت روحیه 

تتبع و پژوهش دانشجويان  برگزار می شود.
عالقه مندان بايد، پس از ثبت نام از طريق سامانه اينترنتی 
به آدرس: www.isba.ir ، دو نسخه از اصل اثر را به 
به آدرس پستی دبیرخانه  اينترنتی  ثبت نام  فرم  همراه 
اين جشنواره )تهران،  خیابان انقالب، خیابان فخر رازی، 
پستی:  پالک 72، صندوق  ژاندارمری،  خیابان شهدای 
جهاددانشگاهی(  انتشارات  سازمان   13145-1163

شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  کرده  ارسال 
تلفن: 66952727 تماس بگیرند.

تا 24 آذر ماه ادامه دارد: 

ثبت نام و انتخاب رشته های بدون 

آزمون کارشناسی پیوسته و کاردانی 

ناپیوسته دانشگاه آزاد

ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت برای آن دسته از 
رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی که در مقاطع 
دوم  نیمسال  ناپیوسته  کاردانی  و  پیوسته  کارشناسی 
تحصیلی  سوابق  براساس  صرفاً  به صورت  آنها  پذيرش 
است، از روز يکشنبه 14 آذر ماه )ديروز( آغاز شده است 

و تا روز چهارشنبه 24 آذر ماه ادامه دارد.
بر اساس اعالم مرکز سنجش، پذيرش و فارغ التحصیلی 
با  هم زمان  می توانند،  داوطلبان  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
به نشانی:  اين مرکز  با مراجعه به سامانه  آغاز ثبت نام، 
راهنمای  دفترچه    www.azmoon.orgابتدا 
از  پس  و  کنند  دريافت  را  پذيرش ها  اين  در  ثبت نام 
داشتن  و  تمايل  صورت  در  آگاهی،  کسب  و  مطالعه 
و  ثبت نام  به  نسبت  اعتباری  کارت  با  تهیه  شرايط، 
انتخاب رشته در هر يک از اين پذيرش ها اقدام نمايند.

16 آذر

روز  دانشجو
گرامے باد
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پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 

در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغییرات هر یک از مجموعه هاي امتحاني 

مندرج در زیر این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني در 

آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گیری درخواست داوطلبان 
به روش الکترونیکی

با توجه به عدم پذيرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ويروس کرونا و به 
منظور تسريع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

http://darkhast.sanjesh.org مراجعـــه و درخواست خود را به همراه مستندات 
الزم ثبت نمايند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری 

از طريق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  کوتاه،  پیام  از طريق  و کد رهگیری  دريافت شماره  از  توانند پس  داوطلبان می 
 http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرين وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
تبلیغات  با  افراد و شرکت های سود جو که   با توجه به وجود تعدادی  ... می رساند  و 
اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارک  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
به  سازمان  اين  می نمايند،  افراد  اين  از  توجهی  قابل  مبالغ  اخذ  و  کالهبرداری  به 
اين  معرفی  و  قانونی  برخورد  ضمن  کشور،  در  بین المللی  آزمون های   ناظر  عنوان 
می نمايد: يادآوری  متقاضیان  اطالع  برای  را   ذيل  موارد  قضائی،  مراجع  به  مراکز 

1 -  تنها مدارکی از طريق اين سازمان مورد گواهی و تأيید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی اين سازمان مجوز برگزاری آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمايید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هايی که اين سازمان برگزار می نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در يکی مراکز 
نمايند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعايت قوانین بوده و بايستی از ثبت نام اين افراد 
خودداری نمايند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هويتی سعی در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دريافت مدرک ( اثبات گردد، برابر 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اينکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزيرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، اين گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
يادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بايستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعايت شرايط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمینه با افراد يا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمايند برخورد قانونی 

خواهد شد.

پیرو اطالعیه مورخ 1400/8/19 به اطالع متقاضیان نام نويسي در هشتمین آزمون 

سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال 1400 مي رساند که به منظور 

فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از متقاضیاني که تا تاريخ 1400/9/11 

براي نام نويسي در اين آزمون اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گرديده است که بتوانند 

تا روز چهارشنبه مورخ 1400/9/17 نسبت به نام نويسي خود در آزمون ياد شده اقدام 

نمايند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 

اطالعیه مورخ 1400/8/19 و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به درگاه 

اطالع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به نام نويسي در آزمون مذکور اقدام نمايند.

در ضمن، متقاضیانی که قباًل ثبت نام خود را تکمیل و کد رهگیری ثبت نام دريافت 

نموده اند، نیز می توانند، در صورت تمايل، تا تاريخ فوق، نسبت به ویرایش اطالعات 

ثبت نامی خود اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره : 

تمدید مهلت نام نویسي در هشتمین آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي 
زبان فارسي )سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1400
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسیله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

1400-1401 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقايسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1401؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

• آشنايی کامل با شیوۀ درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
• عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛

• آشنايی با پرسش های چهار گزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
• ممارست و تمرين در مديريت زمان؛

• کاهش تدريجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
• آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

شروع  زمان  ضمنًا  است.  زیر  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوه 
ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دريافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمايشی  آزمون های  مجموعۀ  آموزشی،  مراکز  محترم  مديران  و  دبیران 
در چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو نوبت از 
آزمون های آزمايشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
ارزيابی  با  داوطلبان شرکت کننده درآزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، 
کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر 

مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در دو نوبت و در ماه های مرداد و شهريور 

1400 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
علوم ریاضی و فنی،  آزمايشی  گروه  برای سه  فقط  تابستانه،  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون های مرحله ای: در هشت نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، که از ابتدای 
مطالعه  برای  درسی  منابع  می گردد،  برگزار   1400 اسفند  پايان  تا  تحصیلی  سال 
داوطلبان به هشت قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، 
سؤاالت از منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است 
که سؤاالت آزمون هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله 
)طبق تقسیم بندی(، به عالوۀ سؤاالت منابع درسی مرحله قبل، طراحی می گردد )برای 
مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم 
منظور شده، با اين تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود.(

هدف كلی اين آزمون  ها، بررسی و نگاه دقیق  تر به مطالب کتاب  های درسی پايۀ 
دوازدهم و ارزيابی پیشرفت تحصیـلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در 
اين میان، آزمون ويژه  ای )آزمون مرحلۀ 5( در نظر گرفته شده است که در پايان 
آن، جمع  و هدف  خواهد شد  برگزار  تاريخ 1400/10/24  در  اول،  نوبت  امتحانات 
 بندی مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشريحی نوبت اول برگزارخواهد 
شد و طبق آن، آمادگی دانش  آموزان براساس پرسش  های چهارگزينه  ای استاندارد 

مرتبط با مطالب اين نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.   
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1401 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1401، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 
و ويژگی های منحصر به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود و در آزمون جامع نوبت 

اول، تنها دروس پايه دهم و يازدهم، از داوطلبان آزمون گرفته می  شود.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
به  آزمون  برگزاری  شرایط  شدن  مهیا  صورت  )در  سنجش:  آزمایشی 

صورت حضوری(
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه(
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کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد 
و داوطلبان، با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر، نسبت به پرينت کارت ورود به 
به  برگزاری آزمون  اقدام می نمايند )در صورت مهیا شدن شرایط  جلسه خود 

صورت حضوری(.
بعدازظهر  دوازدهم، در  آزمايشی سنجِش  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
نشانی:  به  شرکت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان 
www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرايب(، 

مجموع کل ضرايب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضیانی كه كلیه مراحل آزمون  های 
مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )4 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند نیز 

می توانند از تخفیف 20درصدی ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
ثبت نام  آزمون ها  از  يک  هر  در  و  انتخاب  دلخواه،  و  موردنیاز  تعداد  به  را  دوازدهم 
نمايند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يک 

نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
اطالع  برای  ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  ذکر  به  الزم 
به صورت  آزمايشی سنجِش دوازدهم  انتخاب آزمون های  به  دانش آموزانی که مايل 
 (www.sanjeshserv.ir) اينترنتی ثبت نام آزمون ها  تلفیقی هستند، در سايت 

درج شده است.
بهتر است کلیه مراحل  از تخفیف،  برای استفاده  شايان  ذکر است که دانش آموزان 
آزمون )8 مرحله و 4 نوبت جامع( را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
توجه فرمايید که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
آزمايشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 

سنجش، در سراسر کشور مي توانند، با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب 
 www.sanjeshserv.ir :و مراجعه به سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و کدرهگیري دريافت نمايند.
ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نکته 
متقاضیان،  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام  نشان دهنده 
به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید  از  بعد 
لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد 

پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هايی که مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله 

انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب اين شرکت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام تلفنی:
با توجه به وضعیت ايجاد شده به دلیل بحران ويروس کرونا، امکانی فراهم گرديده 
است تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین 
صورت  در  سنجش،  آزمايشی  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های  و  آموزشی  مراکز 
اين  در  نام  ثبت  به  نسبت   021-88321455 شماره:  با  تلفنی  صورت  به  تمايل، 

آزمون ها اقدام نمايند. 

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

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

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش/ ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 در 

تمامي دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غیردولتي و همچنین دانشگاه آزاد 

اسالمي و بیست و هفتمین المپیاد علمي- دانشجويي کشور مي رساند که با توجه به نکات 

ذيل و همچنین در نظر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي 

شرکت در آزمون، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمايند.

شرایط ثبت نام :

ثبت نام براي آزمون کارشناسي ارشــد ناپیوســته ســال 1401 از روز سه شنبه مورخ 

1400/09/16 )فردا( آغاز می شــود و در روز سه شــنبه مــورخ 1400/09/23 پايان 

مي پذيــرد. ضمناً ثبت نام در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق درگاه 

اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام می شود.

متقاضیان، ضمن اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات 

مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرايراني و توضیحات مربوط به ســهمیه رزمندگان و 

ايثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون(، در صورتي که داراي شرايط 

مذکور هســتند، مي توانند حداکثر در دو رشــته امتحاني )طبق ضوابط از رشته  هاي 

امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در اين آزمون شــوند. 

دفترچه راهنماي ثبت نام، همزمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطالع رساني اين سازمان 

در دسترس خواهد بود.

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:

1- مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي خريد کارت اعتباري 

ثبت نام )سريال 12 رقمي( و دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

2- تهیه فايل عکس اســکن شده متقاضی بر اســاس توضیحات مندرج در دفترچه 

راهنماي ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.

 4- خريد کارت اعتباري ثبت نام به مبلغ 1/250/000 ريال )يک میلیون و دويســت 

و پنجاه هزار( ريال از سامانه خريد کارت اعتباری در درگاه اطالع رساني اين سازمان. 

5- پرداخت هزينه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ 12/000 )دوازده هزار( ريال .

6- متقاضیاني که، عالوه بر رشته  انتخابي  يا امتحاني  اصلي )رشته  اول (، عالقه مند به  

شــرکت در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را نیز 

در بند مربوط در تقاضانامه درج  نمايند. اين دسته از متقاضیان، مي بايست براي رشته 

امتحانــي  دوم، يک  کارت اعتباري ديگر، به مبلــغ 1/250/000 ريال )يک میلیون و 

دويست و پنجاه هزار( ريال، عالوه بر کارت اعتباري اول، خريداري نمايند.

)اصلي  امتحاني  کدرشته هاي  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  یادآوری1: 

و شناور(، که عالقه مند به شرکت در گزينش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور نیز 

هستند، الزم است که، عالوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 000/ 200  

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :  

اعالم شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه 

ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد 

ناپیوسته سال 1401 و بیست و هفتمین 

دوره المپیاد علمي- دانشجویي کشور
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)دويست هزار( ريال ديگر نیز براي اعالم عالقه مندي براي دوره مذکور، اقدام نمايند.

)اصلي  امتحاني  آزمون کدرشته هاي  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  یادآوری 2: 

و شناور(، که عالقه مند به شرکت در گزينش رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش 

مبالغ  پرداخت  بر  عالوه  که،  است  الزم  هستند،  نیز  غیرانتفاعي  و  غیردولتي  عالي 

ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ000/ 200 )دويست هزار( ريال ديگر نیز براي اعالم 

عالقه مندي براي دوره مذکور، اقدام نمايند.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

به متقاضیان توصیه مي شــود که مطابق دســتورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نــام، ابتدا فرم پیش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و 

سپس بر اساس فرم پیش نويس، با مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان، اطالعات 

الزم را بر اســاس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً متقاضیان الزم 

اســت که در درج اطالعات ثبت نامی خود دقت نمايند. بديهي اســت که در صورت 

مشــاهده هرگونه مغايرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی، 

در صورت پذيرفته شــدن وی در آزمون، قبولي متقاضی لغــو و از ادامه تحصیل وی 

جلوگیري خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:

بر اســاس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 

در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ 28 ، 29 و 1401/2/30 برگزار خواهد 

شــد و متقاضیان الزم است که از روز دوشنبه مورخ 1401/2/26 لغايت روز سه شنبه 

مورخ 1401/2/27 با مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان، نسبت به تهیه پرينت 

 کارت و برگ راهنماي شــرکت در آزمون اقدام نماينــد. محل آزمون متقاضیان، 

بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند 38 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا 

مقتضي است که متقاضیان، با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و 

درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمايند.

برگزاري  المپیاد علمي - دانشجویي  کشور:

متقاضیان عالقه مند مي توانند، هم زمان  با برگزاري  امتحانات  آزمون کارشناسي ارشــد 

ناپیوســته سال 1401، در اولین  مرحله دوره بیست و هفتمین آزمون المپیاد علمي- 

دانشجويي  کشور بر اساس شــرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 

آزمون شرکت نمايند. 

 توصیه هاي  مهم :

1- متقاضیــان، براي اطالع از مقررات وظیفه عمومي، شــرايط و ضوابط اســتفاده از 

ســهمیه ايثارگران و همچنین شــرايط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي 

ثبت نام  مراجعه نمايند.

2- متقاضیان الزم است که در انتخاب کدرشته هاي امتحاني )اول و دوم( و همچنین 

شهرســتان محل حوزه امتحاني خود، دقت نماينــد؛ لذا پس از دريافت کد پي گیري 

16 رقمي، در اين خصوص به درخواســت هاي متقاضیان مبني بر اصالح يا جابجايي، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3- متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و کد پي گیري

16 رقمــي، یک نســخه پرینت از تقاضانامه شــان تهیه و آن را نزد خود 

نمایند. نگهداري 

4- هر ســاله تعدادي قابل توجهي از متقاضیان، در درج معدل خود در زمان ثبت نام 

دقت الزم را به عمل نیاورده و پس از قبولي در دانشــگاه، به دلیل مغایرت معدل، 

قبولي آنها لغو شده و باعث سردرگمي شان مي گردد؛ لذا به متقاضیان تأکید مي شود 

که در درج معدل خود دقت الزم را به عمل آورند و، حتي اگر ثبت نام آنها از ســوی 

خودشــان انجام نمي پذيرد، با مشاهده پرينت تقاضانامه خود، نسبت به کنترل دقیق 

موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدي، که امکان ويرايش اطالعات )در 

زمان پرينت کارت شرکت در آزمون يا انتخاب رشته( براي آنها وجود دارد، نسبت به 

اصالح اطالعات خود اقدام نمايند.

5- با توجه به مشــکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشــتباه در 

ارســال عکس متقاضیان )اين موضوع اکثراً براي متقاضیاني که ثبت نام آنان از سوي 

ديگران انجام مي شــود، رخ داده است(، تأکید مي گردد که، عالوه بر کنترل اطالعات 

ثبت نامي، حتماً نســبت به کنترل عکس ارســالي خود دقت نمايید تا اشتباهاً عکس 

متقاضی ديگري به جاي عکس شــما ارسال نگردد. بديهي است که در صورت ارسال 

عکس اشــتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات 

با وي رفتار خواهد شد.

6- هرگونه  تغییري،  از طريق  نشــريه پیک  ســنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  

ســازمان  سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان ســنجش و، در صورت لزوم،  از طريق 

رسانه هاي جمعی  اعالم  خواهد شد. 

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش 

کشور

متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند ســؤال يا ســؤاالت خود را با بخش پاسخگويي 

 https://request.sanjesh.org :اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس 

و يا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 42163-021 در میان بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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برای  رشته   انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  1400/9/1به  مورخ  اطالعیه  پیرو 

تحصیلی  سوابق  با  پذيرش  مرحله  در  که  رشته محل هايي  مانده  خالی  ظرفیت های 

مرحله،  اين  در  پذيرش  که  می رساند  است،  نگرديده  تکمیل  سراسري سال 1400 

برای رشته محل های مذکور بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي ديپلم( در نوبت 

بهمن ماه صورت می گیرد. 

سوابق  اساس  بر  دانشجو  پذيرش  مرحله  در  شرکت  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 

اين سازمان  اطالع رساني  از طريق درگاه  ماه سال 1400  بهمن  تحصیلي سراسري 

مورخ  شنبه  روز  تا  و  است  شده  آغاز  )ديروز(   1400/09/14 مورخ  يکشنبه  روز  از 

1400/09/20 ادامه خواهد داشت.

دفترچه راهنماي ثبت نام و جدول کدرشته محل هاي مربوط به پذيرش فوق، هم زمان 

با شروع ثبت نام، در درگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر شده است و متقاضیان 

می توانند، بر اساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي ثبت نام، 

 www.sanjesh.org :در روزهاي فوق، به درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني

مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 100 کدرشته( به 

روش اينترنتي، اقدام نمايند.

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:

1- مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني فوق، براي تهیه کارت اعتباري 

ثبت نام )سريال 12 رقمي( و دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته.  

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  متقاضی  اسکن شده  فايل عکس  تهیه   -2

راهنماي ثبت نام.

3- آماده نمودن اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.

از  ريال  هزار(  و چهل  )پانصد  مبلغ 540/000  به  ثبت نام  اعتباري  کارت  4- خريد 

سامانه خريد کارت اعتباری در درگاه اطالع رساني اين سازمان. 

یادآوری های الزم:

1- اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 حداکثر تا تاریخ 1400/6/31، دارا بودن 

مدرک پیش دانشگاهي يا اخذ مدرک پیش دانشگاهي حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 

يا دارا بودن ديپلم نظام قديم يا مدرک کارداني )فوق ديپلم( دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي و کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي براي متقاضیان، الزامي 

است.

2- دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام قديم هنرستان، که فاقد مدرک 

را  اين مرحله  در  و شرکت  ثبت نام  کارداني هستند، حق  يا مدرک  پیش دانشگاهي 

ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر 

ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

3- نظر به اينکه گزينش دانشجو در اين مرحله، بر اساس سوابق تحصیل )معدل کتبي 

ديپلم( صورت خواهد گرفت، لذا متقاضیان )ديپلمه هاي نظام آموزشي 3-3-6 ، نظام 

سالي واحدي يا ترمي واحدي، نظام قديم چهارساله دبیرستان و همچنین ديپلمه هاي 

فني و حرفه اي و کاردانش نظام قديم هنرستان که داراي مدرک پیش دانشگاهي يا 

کارداني هستند( می بايست معدل کل يا معدل کتبي خود را به صورت صحیح در 

تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج نمايند.  متقاضیان توجه داشته باشند که در صورت 

مغايرت معدل کل يا معدل کتبي واقعي با معدل کل يا معدل کتبي اعالم شده در 

تقاضانامه ثبت نامي، از ثبت نام پذيرفته شدگان ممانعت به عمل آمده و قبولي آنها لغو 

مي گردد. 

 6-3-3 جديد  آموزشي  نظام  کاردانش  يا  حرفه اي  و  فني  ديپلم  متقاضیان  تذكر: 

مدرک  داراي  که  هنرستان،  قديم  نظام  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  ديپلمه هاي  و 

پیش دانشگاهي يا کارداني و فاقد معدل کتبي ديپلم هستند، می بايست معدل کل 

ديپلم متوسطه خود را عیناً در بند 16 تقاضانامه اينترنتي ثبت نام درج نمايند.

توجه: هرگونه  تغییري  از طريق  نشريه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  

سازمان  سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طريق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

ضمناً متقاضیان گرامي، مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي درگاه 

اطالع رساني سازمان به نشاني: https://request.sanjesh.org يا با شماره  تلفن 

سازمان  اين  به  مراجعه حضوري  از  و  بگذارند  میان  در  42163 )كد 021(  گوياي : 

خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :  

ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذیرش دانشجو 

بر اساس سوابق تحصیلي سراسري بهمن ماه سال 1400  

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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 »دســت و دلــم بــه درس خونــدن نمــی ره و هــر چــی 
ــد درس  ــه باي ــم ک ــد کن ــودم رو متقاع ــوام خ می خ
ــه را  ــن جمل ــم«؟ اي ــه کار کن ــم. چ ــم، نمی تون بخون
ممکــن اســت کــه شــمار قابــل مالحظــه ای از داوطلبان 
در طــی دوره آمادگــی بــرای کنکــور بگوينــد. نداشــتن 
انگیــزه ممکــن اســت کــه از همان ابتــدا، يــک داوطلب 
را از مطالعــه بــازدارد يــا در طــی دوران آمادگــی و بــه 
داليــل مختلفــی ايــن معضــل پیــش آيــد و او را از ادامه 
ــتن  ــه نداش ــل اينک ــه دلی ــازد. ب ــد س ــیرش ناامی مس
ــه  ــد دقیق ــدت، از چن ــاه م ــورت کوت ــه ص ــزه ب انگی
گرفتــه تــا چنــد روز و حتــی چنــد مــاه، بــرای مطالعــه 
و آمادگــی داوطلبــان مشــکل ايجــاد مي کنــد، در ايــن 
مقالــه ســعی خواهیــم کــرد تــا درباره نقــش انگیــزه در 
موفقیــت و علــل و زمینه هــای از بیــن رفتــن و ايجــاد 
ــرای کنکــور، صحبــت کنیــم. آن در طــول آمادگــی ب

قبــل از هــر چیــز بــه ايــن نکتــه توجــه داشــته باشــید 
ــن  ــر کاری، بهتري ــام ه ــزه در انج ــتن انگی ــه داش ک
و  عامــل حرکــت  اساســی ترين  و  موتــور محــرک 
ــم  ــدر ه ــر چــه ق ــس ه ــه هــدف اســت؛ پ رســیدن ب
ــدن و  ــرای درس خوان ــزه ای ب ــا انگی ــد، ام ــالش کنی ت
ــه  ــور نداشــته باشــید، رســیدن ب ــرای کنک ــی ب آمادگ

ــد  ــکل خواه ــوب مش ــه مطل ــب نتیج ــان راه و کس پاي
بــود. عوامــل مختلفــی ممکــن اســت کــه مانــع ايجــاد 
انگیــزه درس خوانــدن شــما شــود. از جملــه ايــن 
ــواي  ــي، محت ــه مشــکالت خانوادگ ــوان ب ــل می ت عوام
ــه  ــب ب ــتن داوطل ــه نداش ــي و عالق ــای درس کتاب ه
آنهــا، احســاس تــرس يــا نگرانــی داوطلــب از وضعیــت 
ــدف،  ــتن ه ــر، نداش ــان ديگ ــل داوطلب ــود در مقاب خ
ــوب و  ــه خ ــرای مطالع ــی ب ــات آموزش ــه و امکان برنام
اصولــی، مشــکالت جســمی و روحــی و ... اشــاره کــرد. 
بــا توجــه بــه اينکــه شــما داوطلبــان عزيــز تقريبــاً در 
مراحــل آغازيــن زمــان مطالعــه و آمادگــی بــرای کنکور 
هســتید، بهتــر اســت کــه از همیــن االن بــه ايجــاد يــا 
ــرای  ــه منظــور آمادگــی ب ــت انگیزه هــای خــود ب تقوي
ــی، الزم  ــن هدف ــق چنی ــرای تحق ــد. ب ــور بپردازي کنک
ــن  ــه مهم تري ــد. از جمل ــی را انجــام دهی اســت کارهاي

ــد از:  ــا عبارتن ــن کاره اي

1 ـ هدف داشته باشید
هــر رفتــاری کــه انســان انجــام می دهــد، ناشــی 
ــت.  ــاز اس ــزه و نی ــدف، انگی ــر ه ــه عنص ــل س از تعام
ــه هــر  ــا تشــنه می شــويم، سراســیمه ب چــرا وقتــی م

ــع  ــم و رف ــت آوري ــه دس ــا آب ب ــم ت ــی می روي طرف
عطــش کنیــم؟ زيــرا نیــاز بــه آب داريــم و کمبــود آب 
ــه،  ــد، و در نتیج ــزه می کن ــاد انگی ــا، ايج ــدن م در ب
ــعی  ــه س ــی آب، هم ــدف، يعن ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
و تــالش خــود را بــه کار می گیريــم. اگــر شــما 
ــدا  ــتری پی ــردن بیش ــه ک ــزه مطالع ــد انگی می خواهی
ــد هــدف خــود را مشــخص  ــه اول باي ــد، در مرحل کنی
ــی  ــه هدف ــما چ ــه ش ــد ک ــی مشــخص ش ــد. وقت کنی
داريــد، طبعــاً بــرای رســیدن بــه آن هــدف، احســاس 
ــق  ــه از طري ــتید ک ــی هس ــد چیزهاي ــد نیازمن می کنی
ــد، و در  ــت می آين ــه دس ــدن ب ــه و درس خوان مطالع
نتیجــه، بــرای دســتیابی بــه آن چیزهــا، برنامه ريــزی و 

ــد. ــل می کنی ــه، عم ــاس آن برنام ــر اس ــپس ب س
پــس بــرای اينکــه انگیــزه کافــی بــرای درس خوانــدن 
ــه  ــراي چ ــه ب ــد ک ــر کنی ــن فک ــه اي ــد، ب ــدا کنی پی
ــید  ــن بینديش ــده ای روش ــه آين ــد. ب ــه مي کنی مطالع
کــه بايــد بــا دســتان خــود آن را رقــم بزنیــد، و اکنــون 
ــن  ــه  اي ــراي رســیدن ب ــز ب ــب عزي ــزار شــما داوطل اب
ــر  ــن فک ــه اي ــت. ب ــدن اس ــن، درس خوان ــده روش آين
کنیــد کــه از خــود بــرای گذرانــدن يــک کنکــور قابــل 
ــا چــه  ــن انتظــار، ت ــد و اي ــول، چــه انتظــاری داري قب
ــما  ــوان ش ــا ت ــق ب ــد مطاب ح
ــر از آن  ــیار کمت ــی بس ــا حت ي
ــه در  ــت ک ــن اس ــت. ممک اس
طــول مســیر، بارهــا ناامیــد 
يــا دلــزده شــويد؛ امــا بــا تمــام 
قــوا تــالش کنیــد تــا همچنــان 
قــوی بمانیــد و بــه »امــا« و 
»اگر«هــا فکــر نکنیــد و فقــط و 
فقــط بــه »بايد«هــا فکــر کنیــد 
در راه  اينکــه شــما حتمــاً  و 
ــی کــه در پیــش  رســیدن هدف
خواهیــد  موفــق  گرفته ايــد، 
ــه  ــه را ک ــر آنچ ــس ه ــد؛ پ ش
شــما را از ايــن راه بــاز مــی دارد، 
ــه  ــد و ب از ســر راه خــود برداري

قدم در راه بگذارید؛ اما با انگیزه !



13 15 آذرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 36

هیــچ ســدی اجــازه  خودنمايــی در مقابــل خودتــان را 
ندهیــد و همــه  ســدهای ناامیــدی، خســتگی، بی حالــی 
و »نمی توانم« هــا را نابــود کنیــد و بــا فکــر کــردن بــه 
هــدف، انگیــزه پیــدا کــرده و محکــم و قــوی قــدم در 

ــد. راه بگذاري

2ـ زبان گردانی کنید
وقتــی شــما چنــد دوســت داريــد، دوســتی را کــه بــه 
ــما  ــه ش ــه و روحی ــت، عاطف ــبیه اس ــتر ش ــما بیش ش
ــتر  ــد، بیش ــخن می گوي ــما س ــان ش ــه زب را دارد و ب
دوســت داريــد و بــه حرف هايــش بیشــتر توجــه 
می کنیــد و حتــی او را بیشــتر بــه خاطــر می ســپاريد. 
ــان کتــاب، يــک زبــان عمومــی و همگانــی اســت و  زب
بايــد ايــن چنیــن باشــد. ايــن شــما هســتید کــه بايــد 
پــس از مطالعــه، کتــاب و متــن، نمــودار و فرمول هــا را 
بــه زبــان خــود بیــان کنیــد. بــه ايــن کار در اصطــالح، 
»زبــان گردانــی« گفتــه می شــود. زبــان گردانــی، يکــی 
از اصــول مطالعــه اســت. فقــط کافــی اســت کــه بــرای 
ــن  ــه اي ــد؛ ب ــرج دهی ــه خ ــه ب ــن کار حوصل ــام اي انج
ــن  ــی را، همی ــب علم ــن مطال ــه پیچیده تري ــب ک ترتی
ــه  ــد، ب ــو می روي ــد و جل ــه می کنی ــه مطالع ــور ک ط
ــان  ــان خوشــايند خودت ــم و بی ــل فه ــان ســاده، قاب زب
ــد و حتــی آن متــن را  ــال بزنی ــد. از خــود مث برگردانی
ــان بنويســید.  ــاده خودت ــان س ــه زب ــر ب ــار ديگ ــک ب ي
اگــر بخواهیــد عینــاً مطالــب کتــاب را بخوانیــد و حفــظ 
ــته  ــی داش ــری عمیق ــد يادگی ــاًل نمی توانی ــد عم کنی
ــاد  ــب را ي ــی، مطال ــان گردان ــا زب ــر ب ــا اگ ــید؛ ام باش
بگیريــد، خیلــی راحت تــر همــه مطالــب کتــاب را 
بیــان خواهیــد کــرد و مفــاد آن را بــه خاطــر خواهیــد 

ســپرد. 

3ـ با کتاب شوخی کنید !
ــتتان  ــا دوس ــا ب ــد ي ــا می کنی ــون تماش ــی تلويزي وقت
صحبــت می کنیــد، لبخنــدی بــر لــب داريــد و راحتیــد؛ 
امــا وقتــی از کتــاب و مطالعــه صحبــت می شــود و بــه 
ــو  ــم و اخم ــدی و محک ــد، ج ــا می روي ــراغ درس ه س
می شــويد. در روان شناســی حافظــه و يادگیــری گفتــه 
می شــود: مطالبــی کــه بــار هیجانــی بیشــتری دارنــد، 
ــه خاطــر آورده  بیشــتر در حافظــه می ماننــد و بهتــر ب
ــز و ورود  ــه، تمرک ــان، عالق ــه هیج ــرا ک ــوند؛ چ می ش

ــد.  ــر می کن ــه را راحت ت ــه حافظ ــب ب مطل
ــی  ــاب، مثال هاي ــب کت ــر مطال ــپاری بهت ــرای يادس ب
مهیــج، شــادی آفريــن و حتــی خنــده دار بزنیــد. ايــن 
ــادی  ــک زي ــما کم ــز ش ــه و تمرک ــه عالق ــوع ب موض
ــرون در  ــد الکت ــه خواندي ــد از اينک ــاًل بع ــد؛ مث می کن
ــپ  ــل الم ــی مث ــه مقاومت ــد و ب ــت می کن ــیم حرک س
ــه  ــد، ب ــن می نماي ــپ را روش ــد و الم ــورد می کن برخ
ــرون( در  ــوار )الکت ــور س ــد: موت ــان بگويی ــان خودت زب
خیابانــی خلــوت )ســیم( بــه ســرعت حرکــت می کنــد 
کــه ناگهــان بــه ديــواری )مقاومــت( برخــورد می کنــد و 
آن وقــت احســاس می کنــد کــه پروانه هــا دور ســرش 
ــد  ــه می توانی ــر چ ــود(! ه ــن می ش ــد )روش می چرخن
ــار هیجانــی مثبــت  ــه ســخت ترين مطالــب کتــاب، ب ب
بدهیــد و آن را بخوانیــد تــا مطالــب، بهتــر و بیشــتر در 
ــن کار، مثال هــای  ــرای انجــام اي ــد. ب ذهــن شــما بمان
ــج  ــاد و مهی ــاب، ش ــا کت ــان ب ــد و آن چن ــج بزنی مهی
ــه دوســت داشــتنی ترين  برخــورد کنیــد کــه گويــی ب

ــیده ايد. ــود رس دوســت خ

ــد،  ــه کنی ــی توج ــای نهای ــه لذت ه 4ـ ب
ــیر ــواری های مس ــه دش ن

بــرای شــروع هــر کار، بايــد ايــن نکتــه را قبــول کنیــد 
کــه دشــواری هايی در مســیر وجــود دارد و بايــد تــالش 
ــذت  ــان ل ــه برايت ــود و آنچ ــداف خ ــه اه ــا ب ــد ت کنی
بخــش اســت، برســید. پذيــرش دشــواری مســیری کــه 
در پیــش داريــد، شــما را بــرای مقابلــه بــا ســختی های 
راه و پیشــرفت آمــاده می کنــد. هــر کاری کــه مــا بــه 
ــوع  ــه ن ــادرت می کنیــم، حتمــاً، بســته ب انجــام آن مب
ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــکالتی را ب ــختی ها و مش کار، س
دارد. اگــر شــما ايــن موضــوع را قبــول نکنیــد کــه در 
ــار  ــت دچ ــن اس ــور ممک ــرای کنک ــي ب ــیر آمادگ مس
ســختی شــويد يــا مجبــور شــويد کــه از انجام بســیاری 
از کارهــای مــورد عالقــه خــود در ايــن مــدت صرف نظر 
کنیــد، حتمــاً انگیــزه خــود را از دســت خواهیــد داد و 
ــدم در راه گذاشــته و  ــی ق ــه خوب ــد توانســت ب نخواهی
پیشــرفت کنیــد. ايــن موضــوع، بــه خصــوص در ابتدای 
کار و تــا وقتــی کــه کارهايتــان در مســیر خــود جريــان 
ــرای شــما ســخت  ــه ب ــرده، ممکــن اســت ک ــدا نک پی
ــزه خــود را از  ــرای اينکــه انگی ــاً و ب ــس حتم باشــد؛ پ
ــی از  ــوان يک ــه عن ــواری ها ب ــه دش ــد، ب ــت ندهی دس

جذابیت هــای مســیر رســیدن بــه هــدف فکــر کنیــد و 
نــه بــه مثابــه موانعــی کــه بــر ســر راه شماســت و شــما 

تــوان مقابلــه بــا آن را نداريــد.
      اگــر بايــد روزی 40 صفحــه مطالعــه کنیــد، فکــر 
ــردن  ــه ک ــه مطالع ــج روزی 40 صفح ــه رن ــود را ب خ
ــه  ــی ک ــای نهاي ــه لذت ه ــه ب ــد؛ بلک ــز نکنی متمرک
ــد. آنچــه کــه شــما را  ــان می شــود، توجــه کنی نصیبت
ــه  ــل ب ــی دارد، می ــتمر وا  م ــر و مس ــالش پی گی ــه ت ب
ــد و  ــاال می رون ــوه ب ــانی از ک ــت. کس ــذب لذت هاس ج
ــه  ــه قل ــیدن ب ــذت رس ــه ل ــد ک ــح می کنن ــه را فت قل
را در ذهــن خــود بپروراننــد. ايــن افــراد در طــول 
ــه  ــند؛ بلک ــواری راه نمی انديش ــه دش ــز ب ــیر، هرگ مس
خــود را در آن بــاال مجســم می کننــد و بــه ايــن فکــر 
می کننــد کــه از آن بــاال همــه چیــز زيباســت. همیــن 
ــی،  ــه راحت ــا ب ــه آنه ــث می شــود ک ــی باع شــوق ذهن
دشــواری مســیر را بپذيرنــد و پیــش برونــد؛ حــال آنکــه 
ــواری  ــه دش ــام ذهنشــان را معطــوف ب ــان، تم ــر آن اگ
ــد  ــر می کردن ــن فک ــه اي ــدام ب ــد و م ــیر می کردن مس
کــه چقــدر تــا پايــان راه باقــی اســت، ايــن رنــج کــه در 
ذهنشــان مجســم می شــد، بــه ســرعت آنهــا را خســته 

می کــرد.

5 ـ به خودتان پاداش بدهید
يکــی از کارهــای بســیار مهمــی کــه انجــام آن باعــث 
می شــود انگیــزه شــما بــرای مطالعــه بهتــر و يادگیــری 
ماندگارتــر بیشــتر شــود، ايــن اســت کــه پــس از هــر 
ــا  ــه ب ــا، ک ــل تمرين ه ــا ح ــت بخــش ي ــه رضاي مطالع
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــورت اصول ــه ص ــزی و ب برنامه ري
ــن  ــرای انجــام اي ــد و ب ــان تشــکر کنی اســت، از خودت
کار بــه خودتــان پــاداش دهیــد. ايــن جايــزه مي توانــد 
ــدن  ــا دي ــک دوســت صمیمــي ي ــا ي ــاه ب تماســی کوت
قســمتي از فیلــم و کارتــون مــورد عالقه  تــان يا هــر کار 
ديگــری باشــد کــه شــما دوســت داريــد در آن لحظــه 
ــر،  ــه بهت ــرای مطالع ــد ب ــد؛ حتــی می توانی انجــام دهی
ــر درس خاصــی از  ــه اگ ــد ک ــده دهی ــان وع ــه خودت ب
رياضــی يــا زيســت شناســی را بــه خوبــی يــاد گرفتیــد، 
بــه خــود جايــزه بدهیــد. ايــن جايــزه دادن هــا و تشــکر 
ــزه و  ــا انگی ــود ت ــث می ش ــان، باع ــا از خودت کردن ه

تــالش شــما بــرای يادگیــری، بهتــر و بیشــتر شــود.
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6 ـ از افکار منفی بپرهیزید
کــه  کارهايــی  بدتريــن  و  مخرب تريــن  از  يکــی 
می توانــد انگیــزه شــما را بــرای يادگیــری پايیــن 
ــما  ــه ش ــت ک ــن اس ــرد، اي ــن بب ــا آن را از بی آورده ي
ــه  ــرای کنکــور، ب در طــی زمــان مطالعــه و آمادگــی ب
شکســت ها فکــر کنیــد و ناامیــد شــويد. افــکار منفــی 
ماننــد اينکــه: »داوطلبــان بســیار قــوی زيــادی وجــود 
دارنــد کــه مــن نمی توانــم بــا آنهــا مقابلــه کنــم«، »من 
پیشــرفت خوبــی نکــرد ه ام و بــا ايــن همــه درس خوانده 
نشــده، نمی توانــم نتیجــه خوبــی بــه دســت بیــاورم«، 
»مــن در درس رياضــی و عربــی ضعیــف هســتم و 
ــد و  ــرای کنکورن ــی ب ــای مهم ــا، درس ه ــن درس ه اي
مــن هــم نمی توانــم ضعف هــای خــودم را در ايــن 
ــزه و  ــر انگی ــد ب ــرم« و ... می توان ــن بب ــا از بی درس ه
روحیــه شــما آســیب جــدی  وارد کنــد. بــرای آمادگــی 
بهتــر و تقويــت انگیــزه، نــه تنهــا بايــد بــه افــکار منفــی 
فکــر نکنیــد، بلکــه بايــد افــکار خنثــی را هــم از ذهــن 
ــت خــود  ــکات مثب ــه ن ــط ب ــرده و فق ــرون ک خــود بی
ــم در  ــد محک ــا بتوانی ــد ت ــر کنی ــان فک و توانايی هايت

ادامــه راه حاضر باشــید.   

ــخص  ــه  مش ــان برنام ــراي کارهایت 7ـ ب
ــید ــته باش داش

ــی  ــم آمادگ ــی و مه ــی از ارکان اصل ــزی، يک برنامه ري
ــاي  ــرای دوره ه ــاً ب ــس حتم ــت؛ پ ــور اس ــرای کنک ب
ــه  ــود برنام ــور خ ــی کنک ــدت آمادگ ــد م ــاه و بلن کوت
ــر اســاس آن حرکــت کنیــد و هــر  داشــته باشــید و ب
ــی  ــا برنامــه، ارزياب شــب، میــزان هماهنگــی خــود را ب
ــه  ــود توج ــدف خ ــه ه ــزی، ب ــن برنامه ري ــد. در اي کنی
خــاص و همیشــگی داشــته باشــید؛ زيــرا بــدون 
تعییــن اهــداف، برنامه ريــزی، غیرممکــن، و بــدون 
برنامه ريــزی، ايجــاد نظــم نامیســر اســت. داشــتن 
ــا  ــود ت ــث می ش ــه آن، باع ــردن ب ــل ک ــه و عم برنام
ــیر  ــه مس ــر و ادام ــه بهت ــرای مطالع ــما ب ــزه ش انگی
ــش  ــتر افزاي ــتکار بیش ــا پش ــور، ب ــراي کنک ــي ب آمادگ

ــد. ياب

ــرای  ــود را ب ــزه خ ــه انگی ــور اینک ــه منظ ب
ــز  ــر نی ــکات زی ــه ن ــد، ب ــتر كنی ــه بیش مطالع

ــید: ــته باش ــه داش توج
1 - تــوکل بــه خــدای متعــال را در هیــچ لحظــه ای از 
ــواری  ــع حســاس و دش ــه در مواق ــد؛ بلک دســت ندهی
ــه  ــه، ب ــتر از همیش ــد، بیش ــش می آي ــان پی ــه برايت ک
نیــروی ايمــان بــه خــدا، تکیــه کنیــد و او را در همــه 
حــال، ناظــر بــر خــود و پشــتیبان واقعــی تــان بدانیــد 
کــه در چنیــن صورتــی، بــه يــاری حــق، موفقیــت در 

انتظــار شــما خواهــد بــود.
2- ورزش کنید و به اندازه  کافي بخوابید.

از  فهرســتی  بشناســید.  را  قــوت خــود  نقــاط   -3
ــا ســه  توانمندی هــای خــود تهیــه کنیــد و روزی دو ي
ــاًل بگويیــد:  ــا صــدای بلنــد آنهــا را بخوانیــد؛ مث ــار ب ب

ــتم و .... ــتعدادی هس ــا اس ــخص ب ــن ش م
ــه، انگیــزه و آرامــش روانــي  4- بیــان مطالبــي ناامیدان
ــکل  ــن مش ــع اي ــراي رف ــد. ب ــش مي دهن ــرد را کاه ف
ــد. ــاب کنی ــاف اجتن ــراد منفي ب ــا اف ــاط ب ــد از ارتب باي
ــه  ــه اي ب ــد عالق ــه احســاس مي کنی ــي ک ــر زمان 5- ه
زندگــي، تحصیــل، ارتبــاط بــا ديگــران و ... نداريــد، بــا 
ــا مشــکل  ــد ت ــده و دلســوز صحبــت کنی مشــاوران زب

شــما ريشــه يابــی و حــل شــود.
6- ســوء تغذيــه و مشــکالت جســماني يــا روانــي نیــز 
در بي رغبتــي و کاهــش انگیــزه افــراد تأثیــر دارد؛ 
ــد،  ــکالتي داري ــا مش ــن زمینه ه ــر در اي ــن، اگ بنابراي

ــد. ــرف کنی ــا را برط ــاً آنه حتم
7- اگــر در گذشــته خــوب مطالعــه نکــرده يــا نتیجــه 
ــه عنــوان يــک  ــد، فقــط ب ــه دســت نیاورده اي ــی ب خوب
ــه وســیله اي  ــه مثاب ــه ب ــگاه کنیــد و ن ــه آن ن ــه ب تجرب
بــراي شــماتت و ســرزنش کــردن خودتــان ! احســاس 
ــه  ــان را در ادام ــزه انس ــاط و انگی ــد نش ــاه مي توان گن

ــرد. ــن بب دادن راه از بی
8- از اينکــه کمــي بــه خــود ســختي دهیــد نهراســید. 
بزرگتريــن مانــع بــراي رســیدن بــه اســتعدادهاي 
درونــي، همیــن راحــت طلبــي اســت. اتفاق هــاي مهــم، 
زمانــي رخ مي دهنــد کــه شــما تــالش بســیار کــرده و 

قــدري ســختي را هــم تحمــل کنیــد.
9- از اشتباه کردن هرگز نهراسید. 

10- فکــر خــود را بــه مســائل معمولــي محــدود نکنیــد 
و ســعي کنیــد کــه بــزرگ و وســیع فکــر کنیــد.

ــد.  ــودن را در زندگــي خــود انتخــاب کنی 11- شــاد ب
ــام  ــراي انج ــتري ب ــزه بیش ــه انگی ــاد، همیش ــراد ش اف
امــور دارنــد. شــادي حــق مســلّم شماســت و آن را بــا 

ــد.  ــز ديگــري عــوض نکنی هیــچ چی
ــاز  ــه آغ ــه کاري را ک ــد ک ــاد بدهی ــود ي ــه خ 12- ب
ــش  ــا، پی ــیاري از م ــد. بس ــام کنی ــد تم ــد، باي کرده اي
از پايــان يــک کار يــا انجــام يــک تصمیــم، ســراغ کار 
ديگــري مي رويــم. ايــن موضــوع، بــه هیــچ وجــه 
ــه  ــه همیش ــید ک ــته باش ــه داش ــت. توج ــوب نیس خ

ــد. ــام کنی ــود را تم ــاي خ کاره
ــي در گذشــته ها  ــد. وقت 13- در »حــال« زندگــي کنی
ــت،  ــده اس ــه نیام ــده اي ک ــا در آين ــد ي ــر کرده اي گی
ســیر مي کنیــد، نمي توانیــد از لحظه هــاي کنونــي 
خــود بــه خوبــي اســتفاده کنیــد و تصمیمــات درســت 

ــد. بگیري
شکســت  يــا  مي شــويد  درمانــده  وقتــي   -14
مي خوريــد، هرگــز عقــب نشــیني نکنیــد؛ شــايد 
موفقیــت در چنــد قدمــي شــما ايســتاده باشــد!

15- همیشــه آرزوهــاي بزرگــي در ســر بپرورانیــد. اگــر 
ــه  ــا هم ــد، م ــان باش ــطح انتظارم ــر از س ــزي فرات چی
تــالش خــود را مي کنیــم تــا آن آرزو و خواســته را 

ــم. ــرآورده کنی ب
ــی  ــوی و موقعیت ــادی، معن ــد م ــتی از فواي 16- فهرس
ــود را  ــی خ ــت تحصیل ــب موفقی ــدن و کس درس خوان
تهیــه و آن را هــر روز مــرور کنیــد و در هــر فرصــت، 

ــد. ــر کنی ــا فک ــی از آن فايده ه ــی روی يک کم
17- فهرستی از پیامدهای منفی درس نخواندن را تهیه 
و بــا تأمــل در مــورد آنها، ايــن پیامدهای منفــی را برای 
خــود، جــدی، بــزرگ و معضــل آفريــن معرفــی کنیــد.

18- در مشــورت بــا افــراد خبــره، نحــوه درس خوانــدن 
خــود را اصــالح کــرده و بــرای اوقــات شــبانه روز خــود 

ــد. ــزی کنی برنامه ري
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زياد داوطلبان عزيز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذيرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذيل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرايط کنونی شیوع و همه گیری ويروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اينستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن اين گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذيرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و ساير اطالعات الزم را که از طريق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سايت  طريق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سايت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران به اطالع داوطلبان 
می رساند و اين سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اينستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زير ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ايتا

ب- سنجش و پذيرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذيرش برای سال جاری و سال های آينده در رسانه ها صورت گرفته است. در اين 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزيز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذيرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سايت اطالع رسانی اين سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

اين سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذيرش سال های آتی، اين سازمان در جريان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در اين زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی اين سازمان نیز اطالعاتی در اين خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزيز باشد؛ لذا از داوطلبان عزيز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

اين گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد يا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمايند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
اين  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات يا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طريق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اينترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  يا  آدرس   و 
http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 

آموزش کشور گزارش نمايند.    
   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي ، سهمیه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

بیست و هفتمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  اساس مصوبات  بر 
مورخ 1400/08/25 مقرر گرديد که برای ظرفیت های خالی مانده رشته محل هايي که 
در آزمون دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش 
اساس  بر  پذيرش  است،  نگرديده  تکمیل  سال 1400  غیرانتفاعي  غیردولتي-  عالي 

سوابق تحصیلي )معدل کل ديپلم( برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد.
مرحله  اين  در  شرکت  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  لذا 
مي رساند که ثبت نام و انتخاب رشته در اين مرحله پذيرش، به صورت اينترنتي از روز 

پنجشنبه 1400/09/18 آغاز می شود و تا روز چهارشنبه 1400/09/24 ادامه خواهد 
داشت. الزم به توضیح است که اطالعیه تکمیلی به همراه جداول رشته های تحصیلی 
پنجشنبه  روز  از  ثبت نام،  شروع  با  همزمان  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشکده ها 
متقاضیان  دسترس  قابل  سازمان  اين  اطالع رسانی  درگاه  طريق  از   1400/09/18

خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذیرش دانشجو  بر اساس 
سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم« دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي بهمن ماه 
سال 1400  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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