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هر چند در دو ســال اخیر، به خاطر شیوع و گسترش 
ویروس کرونا در تمام نقاط کشور، کالس های آمادگی 
برای کنکور، نوعاً به صورت حضوری برگزار نشــده و 
امســال اولین سالی است که پس از فروکاستن نسبی 
این بیماری، این کالس ها به این شــیوه برگزار خواهد 
شــد، اما، به هر حال، هر ساله با نزدیک شدن به زمان 
برگزاري آزمون سراســري، آشفته بازار آموزشگاه هاي 
کنکور، بیــش از آنکه به علم انــدوزي و تقویت بنیه 
علمي دانش آموزان منجر شوند، به محلي براي کسب 
درآمد کاســبان کنکور و افزایش دغدغــه خانواده ها 
و راهــي براي خالي کردن جیب آنها بدل مي شــوند. 
علي رغم اعالم و تأکید مکرر سازمان سنجش آموزش 
کشــور و وزارت آموزش و پرورش مبني بر طرح سؤال 
از کتب درســي و منابع اعالم شده، این گونه مؤسسات 
عمومــاً غیرحرفه اي و بعضاً نیمــه حرفه اي، همچنان 
بر طبل تکنیک و مهندســي معکوس و شــگردهاي 
غیرعلمي و غیرمنطقي خود مي کوبند و با َعلَم کردن 
دوره هاي خاص یا فشرده و عناوین اغوا کننده دیگر، به 

فکر کسب درآمد بیشتر مي افتند.
کمتر از سه ماه دیگر، آزمون سراسري سال 1401 به 
منظور ورود به آموزش عالي برگزار مي شــود و صدها 
هزار داوطلب، در هفته دوم تیر ماه با یکدیگر به رقابت 
خواهند پرداخت، و این مدت باقي مانده، فرصت مناسبي 
را در اختیار ســودجویانی از این دست قرار خواهد داد. 
اینکه چگونه بیش از 90 درصد آموزشگاه هاي کشور، که 
در زمینه کنکور اقدام به برگزاری کالس می کنند، بدون 
مجوز فعالیت مي کنند، سؤالي است که مراجع قانوني 
باید پاسخگوي آن باشند، اما همین اندک آ موزشگاه هاي 
مجاز هم، مشخص نیست که کمترین صالحیت الزم 
را براي ارائه دوره هاي آمادگي کســب کرده اند یا خیر.
اینکه این مؤسسات، آزمون سراسري و موفقیت در آن را 
به خرید چند سي دي، دي وي دي یا کتاب یا شرکت 

داوطلبان در شــبکه های اجتماعــی یا فضای مجازی 
مربوط به خودشــان محدود مي کننــد و عدم قبولي 
در این آزمون را متوجه ســازمان سنجش و اشتباهات 
احتمالي آن مي نمایند، خود نوعي بي اخالقي حرفه اي 
در فریب متقاضیان، و تخریب متولیان قانوني برگزاري 
آزمون و زیر سؤال بردن نظام گزینش دانشجو در کشور 
محسوب مي شود که الزم مي دانیم توجه خانواده ها را 

به این نکته جلب نماییم.
متأسفانه، برخي از مؤسســات شناخته شده نام آور، با 
پیشنهاد رقم هاي کالن، حتي وعده قبولي در رشته هاي 
پر طرفدار و به زعم داوطلب، مطلوب، را هم به مشتریان 
خود می دهند؛ اما در عمل، این رقم ها در ازاي شرکت 
در کالس ها، خریــد کتاب و شــرکت در آزمون هاي 

آزمایشي عموماً غیراستاندارد دریافت مي شود.
برخالف ادعاي برخي از مؤسسات کنکوری، صرف اعالم 
ایجاد شــغل نمي تواند توجیه گر سودجویي کالن این 
مؤسسات و ایجاد تنش و اضطراب در میان خانواده هاي 
محترم داوطلبان شود؛ به عالوه، بحث ایجاد شغل، در 
حیطه وظایف و مأموریت هاي این مؤسسات، گنجانده 
نمي شــود و این ادعاهاي بي ربــط و گزاف، صرفاً براي 
مشروعیت بخشــیدن به دریافتي هاي کالن از جیب 

مردم و سودآوري و سودجویي آنهاست.
در خاتمه باید عنوان کنیم که بخشي از اعتماد مردم به 
این آموزشگاه ها، ناشي از تبلیغ و معرفي آنها از مجراي 
مبادي و منابع رســمي کشور است که جا دارد در این 
زمینه، تجدید نظر جدي به عمل آید، و همچنین نظام 
آموزشي کشور هم باید مجدانه بررسي کند و ببیند که 
به راستی آموزش رسمي کشور، دچار نقصان یا کاستي 
شــده است که این گونه مؤسسات آ موزشي غیرمجاز و 
بي صالحیت، قارچ گونه در اطراف این نظام آموزشي، رشد 
و تکثیر یافته اند، یا نقص و کاستی از جای دیگر است.

موفق باشيد 

آزمون سراسری، 
آموزشگاه هاي مرتبط با آن و وعده های رویایی 

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
همانا خداوند روزِي شــما را بر عهده گرفته و شما را 
براي بندگي فراغت بخشیده و به شکرگزاري تشویق 
کرده و نماز را بر شما واجب فرموده و به پرهیزکاري 

توصیه نموده است.

اگــر ایمان تنها به گفتار بــود، روزه و نماز و حالل و 
حرام نازل نمی شد. 

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
کســی که یک روز از روزه ماه رمضان را ]بدون عذر[ 

بخورد، روح ایمان از او جدا می شود.  

دهم ماه مبارک رمضان سالروز اندوهبار 

وفات همرس گرامے رسول اڪرم)ص( 

و بانوی فداکار اسالم، 

حرضت خدیجه ڪربی)س(، 
بر متام مسلامنان تسلیت باد
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دكتر پورعباس:
مركز نوآوری و هوشمندسازی

 سازمان سنجش آموزش كشور 
راه اندازی می شود

رئيـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، بـا 
اشـاره بـه ضـرورت ارتقـاء کيفيـت فعاليت های 
ارائـه  بـا  کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان 
بـه  گفـت:  داوطلبـان،  بـه  خدمـات  بهتریـن 
برگـزاری  فنـی  زیرسـاخت های  ایجـاد  منظـور 
بـا  و  کاغـذ  بـدون  الکترونيکـی  آزمون هـای 
اسـتفاده از شـرکت های دانش بنيـان، بـه زودی 
مرکز نوآوری و هوشمندسـازی سـازمان سنجش 

می شـود.  راه انـدازی  کشـور  آمـوزش 
دکتـر عبدالرسـول پورعباس، رئیس سـازمان سـنجش 
کارکنـان  بـا  نـوروزی  دیـدار  در  کشـور،  آمـوزش 
ایـن سـازمان، بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال 1401 از 
سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه عنـوان »سـال تولیـد؛ 
هدف گـذاری  گفـت:  آفریـن«  اشـتغال  و  دانش بنیـان 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، حرکـت در مسـیر 
اسـتفاده کاربـردی از فناوری های نوین و دانش بنیان در 
برگـزاری آزمون هـای الکترونیکـی و بدون کاغذ اسـت.

معـاون وزیـر علـوم، با اشـاره بـه هدف گذاری سـازمان 
آزمـون  برگـزاری  بـرای  کشـور  آمـوزش  سـنجش 
سراسـری در سـال 1403 به صورت کامـاًل الکترونیکی 
و  بـدون کاغـذ، گفـت: با توجـه بـه برنامه ریـزی انجام 
شـده، در طـی سـال جـاری، همـه زیرسـاخت های این 
آزمون هـای الکترونیکـی ایجـاد خواهد شـد و در سـال 
و  کوچـک  مقیـاس  بـا  آزمون هـای  از  بخشـی   1402
متوسـط بـه صـورت الکترونیکـی و بـدون کاغـذ برگزار 
می شـود، و پـس از کسـب اطمینـان از زیرسـاخت ها 
و امکانـات پیش بینـی شـده، در سـال 1403، آزمـون 
آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  بـه   ورودی  سراسـری  
عالـی بـه صـورت کامـاًل  الکترونیکـی و بـدون کاغـذ 

برگـزار خواهد شـد.
دکتـر پورعباس، بـا تأکید بر پویایـی و توانایی کارکنان 
در مسـیر  آمـوزش کشـور، گفـت:  سـازمان سـنجش 
توسـعه و ارتقـاء فعالیت های سـازمان، برنامه ریزی الزم 
بـرای آموزش هـای تخصصـی مطابـق با شـرایط جدید 
بـرای کارکنـان این سـازمان نیز پیش بینی شـده اسـت 
و امیـدوار هسـتیم کـه با تکیه بـر دانش فنـی کارکنان 
سـازمان و همچنیـن با اسـتفاده از توانایی شـرکت های 
دانش بنیـان، اهداف هوشمندسـازی این سـازمان کاماًل 

عملیاتی شـود.

تا 30 فروردین ماه:
رویداد ملی دانشجویی »روایت حقایق« 

تمدید شد

رویـداد ملـی دانشـجویی »روایت حقایـق«، که 
بـه همـت حـوزه علـوم اسـامی دانشـگاهيان 
برگـزار می گـردد، تـا تاریـخ ۳۰ فروردیـن مـاه 

شـد.  تمدید 
نهـاد  اطالع رسـانی  و  ارتباطـات  مرکـز  از  نقـل  بـه 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه ها، حوزه 
علوم اسـالمی دانشـگاهیان بـه منظور لبیک بـه بیانات 
رهبـر معظـم انقالب اسـالمی، رویـداد ملی دانشـجویی 

»روایـت حقایـق « را برگـزار می کنـد.
گفتنـی اسـت کـه رویـداد ملـی دانشـجویی »روایـت 
حقایق«، که به همت حوزه علوم اسـالمی دانشـگاهیان 
برگـزار می گـردد، تـا تاریـخ 30 فروردیـن مـاه تمدیـد 
گردیـد و عالقه منـدان بـرای کسـب اطالعات بیشـتر از 
محورهـای رویـداد و قالب هـای ارسـال آثـار می تواننـد 

بـه سـایت: HODAT.IR مراجعـه نمایند.
گفتنـی اسـت که جوایـز این رویـداد ملی دانشـجویی، 
شـامل: جایـزه ملـی 100 میلیـون ریالی به گـروه برتر، 
 بـه همـراه نشـان ملـی روایـت حقایـق و هفـت جایـزه
 30 میلیـون ریالـی و تندیـس رویـداد بـه گروه هـای 

برگزیـده سـوم اسـت.

تا 25 فروردین ماه:
مهلت ثبت نام انتقال به  واحد الکترونيکی 

و مهمانی  اضطراری تمدید شد

اسـامی  آزاد  دانشـگاه  دانشـجویی  معـاون 
بـه  انتقـال  درخواسـت  ثبـت  زمـان  گفـت: 
و  )مجـازی(  الکترونيکـی  دانشـگاهی  واحـد 

مهمانـی اضطـراری بـه واحـد دانشـگاهی محل 
 سـکونت یـا نزدیک تریـن واحد محل سـکونت، 

تا ۲5 فروردین ماه ادامه دارد.
دکتـر فـرزاد جهان بیـن گفـت: زمـان ثبت درخواسـت 
انتقـال دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه واحـد 
دانشـگاهی الکترونیکـی )مجازی( و مهمانـی اضطراری 
بـه واحـد دانشـگاهی محـل سـکونت یـا نزدیک تریـن 
واحد دانشـگاهی محل سـکونت، در نیمسـال دوم سال 
از تاریـخ 15 فروردیـن  تحصیلـی 1400-1401، کـه 
مـاه آغاز شـده بـود، تـا روز پنجشـنبه 25 فروردین ماه 

ادامـه دارد و تمدیـد نخواهـد شـد.
وی افـزود: درخواسـت انتقـال بـه واحـد الکترونیکـی 
)مجـازی(، در صـورت وجـود مقطـع، رشـته، گرایش و 
تطابـق سـال قبولـی در این مقطـع زمانی، امـکان پذیر 

ست. ا
دکتـر جهان بیـن، بـا بیـان اینکـه متقاضیان بایـد برای 
 monada.iau.ir :ثبت نام، به سـامانه منادا به نشـانی 
مراجعـه کـرده و ثبت نـام خـود را کامـل کننـد، گفـت: 
درخواسـت های  بـه  رسـیدگی  فرآینـد  مراحـل  تمـام 
نقـل و انتقـال و مهمانـی، از طریـق سـامانه منـادا قابل 
پی گیـری اسـت و متقاضیـان بایـد از مراجعـه حضوری 

بـه سـازمان مرکـزی ایـن دانشـگاه خـودداری کنند.

زمان برگزاری 
آزمون های زبان دانشگاه پيام نور

در سال 1401 اعالم شد

دانشـگاه  آزمـون  و  سـنجش  مرکـز  رئيـس 
زبـان  آزمون هـای  برگـزاری  زمـان  پيام نـور، 
دکتـری تخصصـی )ETPNU( این دانشـگاه در 

سـال ۱۴۰۱ را اعـام کـرد.
دکتـر معصومـه حسـینی، زمـان برگـزاری آزمون هـای 
زبـان دکتـری تخصصی  )ETPNU( این دانشـگاه در 

سـال 1401 را اعـالم کرد.
رئیـس مرکـز سـنجش و آزمـون دانشـگاه پیام نـور، بـا 
اشـاره بـه زمان برگزاری ایـن آزمون ها در سـال جاری، 
افـزود: دوره سـی و هشـتم ایـن آزمـون، روز دوشـنبه 
22 فروردیـن مـاه، دوره سـی و نهـم، روز دوشـنبه 26 
اردیبهشـت مـاه، دوره چهلـم، روز سه شـنبه 14 تیـر 
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مـاه، دوره چهـل و یکم، روز یکشـنبه 20 شـهریور ماه، 
دوره چهـل و دوم، روز یکشـنبه 29 آبـان مـاه، و دوره 
چهل و سـوم، روز سه شـنبه 1۸ بهمن ماه سـال جاری 

برگـزار می شـود.

تا فردا ادامه خواهد داشت:
امکان مجدد ثبت نام و ویرایش 
اطالعات ثبت نامی در آزمون 

كارشناسی ارشد علوم پزشکی سال 1401

امـکان مجـدد ثبت نام بـرای شـرکت در آزمون 
ناپيوسـته  ارشـد  کارشناسـی  دوره  ورودی 
تحصيلـی سـال  پزشـکی  گـروه   رشـته های 

 ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از روز گذشـته امکان پذیـر شـد و 
ایـن فرصت تـا فـردا ادامـه خواهد داشـت. 

 مهلـت مجـدد ثبت نـام و امـکام ویرایـش بـرای آزمون 
کارشناسی ارشـد رشـته های گروه پزشـکی سال 1401 
 امکــان پذیر شــده اســت و داوطلبـان تا سـه شنبــه

23 فروردیـن مـاه )فـردا( می توانند نسـبت بـه ثبت نام 
در ایـن آزمـون، یـا تصحیـح اطالعـات ثبت نامـی خود 

اقـدام کنند.
همچنیـن افـرادی کـه قبـاًل کـد پی گیـری پرداخـت 
اول  نوبـت  و طـی  دریافـت کرده  انـد  را  موفقیت آمیـز 
موفـق بـه ثبت نام در این آزمون نشـده بودنـد، در زمان 
 تمدیـد، می توانند، مطابق بنـد 3-2 صفحه 2۸ دفترچه
 راهنمـای ثبت نـام این آزمـون، با وارد کـردن کد ملی، 

بقیه مراحـل را انجام دهند.
داوطلبـان، بـه منظـور اطمینـان از ثبت نـام خـود، باید 
پـس از ثبـت نهایـی و دریافت کـد رهگیری، از سـامانه 
خـارج شـده و مجـدداً بـا کـد رهگیـری خـود وارد فرم 
از  ثبت نـام شـوند. طـی دوره هـای گذشـته، بسـیاری 
افـراد بـه دلیـل عـدم ثبـت نهایـی بـه هنـگام دریافت 
کارت ورود بـه جلسـه آزمـون، متوجـه عـدم ثبت نـام 
خـود شـده  و در نتیجـه از شـرکت در آزمـون محـروم 
شـده اند؛ بنابرایـن، پـس از اتمام ثبت نـام و ویرایش، به 
هیـچ عنـوان اطالعات ثبت نام، رشـته امتحانـی و حوزه 

امتحانـی تغییـر نخواهـد کرد.
ویرایـش  و  ثبت نـام، تصحیـح  زمـان  در طـول مـدت 
اطالعـات ثبـت شـده )بـه جـز کـد ملـی( امکان پذیـر 
اسـت و پرداخـت هزینـه آزمون، هیچ ربطـی به انتخاب 

نوبـت امتحانـی )یـا همـان گـروه امتحانی( منـدرج در 
جـدول شـماره 2 دفترچـه راهنمـای ثبت نـام نـدارد. 
ضمنـاً پـس از پرداخـت هزینـه، در طـول مـدت زمـان 
ثبت نـام، ویرایـش و تصحیـح نوبـت امتحانـی یا رشـته 

امتحانـی، امکان پذیـر اسـت.
پـس از اتمـام ثبت نـام نهایـی و قبـل از اتمـام مهلـت 
ثبت نـام و ویرایـش، بایـد از فـرم ثبت نام پرینـت گرفته 
شـده و کلیه اطالعات بررسـی شـود تا در صـورت لزوم 
تصحیـح و کامـل شـود. الزم اسـت کـه ایـن فـرم پس 
از اتمـام ثبـت نهایـی، بـه منظور ارائـه در مواقـع الزم، 

شـود. نگهداری 
ضمنـاً رشـته محل هایـی کـه ظرفیـت پذیـرش آنهـا 
سـه نفر و بیشـتر هسـتند، مشـمول 10 درصد سهمیه 
اضافـه بـر ظرفیت پذیرش اسـتعداد درخشـان با آزمون 

و بـدون آزمون هسـتند.

جزئيات برگزاری جشنواره 
نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد

 اعالم شد

آزاد  دانشـگاه  دانشـجویی  و  فرهنگـی  معـاون 
جزئيـات  دسـتورالعملی،  ابـاغ  بـا  اسـامی، 
نشـریات  سراسـری  جشـنواره  برگـزاری 
دانشـجویی »قلـم ۶« دانشـگاه آزاد اسـامی را 

کـرد.  اعـام 
دکتـر فـرزاد جهان بیـن، طـی دسـتورالعملی، »شـیوه 
نامـه اجرایی جشـنواره سراسـری نشـریات دانشـجویی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی »قلم 6« را به رؤسـای دانشـگاه 
آزاد اسـالمی اسـتان ها و واحدهـای ویـژه ابـالغ کـرد.

دکتـر جهان بیـن در ایـن دسـتورالعمل تأکیـد کـرده 
اسـت: بـا توجـه بـه بنـد 34 از راه کنـش سـوم سـند 
تحـول و تعالـی دانشـگاه مبنی بـر تقویـت و حمایت از 
شـبکه های کارآمـد و نهادهای دانشـجویی بـرای تحقق 
الگـوی شـیوع و انتشـار درون زا در بسـتر فعالیت هـای 
خودجـوش فرهنگـی و تربیتـی تـوأم بـا حفـظ نشـاط، 
آزاد  دانشـگاه  دانشـجویان  بیـن  در  پویایـی  و  امیـد 
اسـالمی، معاونت فرهنگی و دانشجویی در نظر دارد که 
ششـمین دوره سراسـری جشنواره نشـریات دانشجویی 

در  »6 »قلـم  عنـوان  بـا  را  اسـالمی  آزاد   دانشـگاه 
 بین واحدهای این دانشگاه برگزار کند.

بـر اسـاس شـیوه نامه اجرایـی برگـزاری ششـمین دوره 
جشـنواره سراسـری نشریات دانشـجویی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی »قلـم 6«، اهـداف جشـنواره، شـامل: نمایـش 
ظرفیـت و توانمنـدی واحدهای دانشـگاه آزاد اسـالمی 
در عرصه نشـریات دانشـجویی و تقدیـر از برگزیدگان و 
فعاالن برتر نشـریات دانشـجویی، توسـعه کّمی و  ارتقاء 
سـطح کیفی نشـریات دانشـجویی، کشـف و شناسـایی 
اسـتعدادهای برتـر دانشـجویان فعال در حوزه نشـریات 
معرفـی  آنهـا،  شبکه سـازی  و  الکترونیکـی  و  مکتـوب 
نشـریات موفـق دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه 
سراسـر کشـور، ایجاد بسـتر گفت وگو و تعامل سـازنده 
بین فعاالن نشـریات دانشـجویی و رسـانه های حرفه ای 

کشـور و ... است.
سـاختار و تشـکیالت این جشـنواره نیز شـامل شـورای 
سیاسـت گذاری جشنواره سراسری نشـریات دانشجویی 

و دبیرخانه مرکزی جشـنواره اسـت.
از طریـق  ایـن جشـنواره،  در  بـرای شـرکت  ثبت نـام 
سـامانه معاونـت فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی بـه آدرس: http://farhangi.iau.ir انجـام 

شـد. خواهد 
بـر اسـاس ایـن شـیوه نامه، از تاریـخ اول خـرداد تا اول 
شـهریور ماه سـال جاری، بارگذاری فایل PDF نشـریه 
و آثـار و بررسـی و تأیید آثار و نشـریات صـورت خواهد 
گرفـت. همچنیـن از تاریـخ 2 الـی 25 شـهریور مـاه، 
پاالیـش و بررسـی آثـار صـورت مـی گیـرد و در نهایت 
در روز 30 آبـان مـاه مراسـم اختتامیـه ایـن جشـنواره 

برگزار خواهد شـد.
دانشجــویــان  شیـوه نامــه،  ایـن  طبـق  همچنیـن، 
و  کارشناسی ارشـد  کارشناسـی،  کاردانـی،  مقاطـع 
و  آموزشـی  مراکـز  و  دانشـگاهی  واحدهـای  دکتـری 
آموزشـکده های عمومی و مهارتی دانشـگاه آزاد اسـالمی 
و فارغ التحصیـالن واحدهـای دانشـگاهی، کـه در زمـان 
انتشـار نشـریه شـاغل به تحصیل بوده انـد، می توانند در 

ایـن جشـنواره شـرکت کننـد.
شـیوه نامه اجرایـی برگـزاری ششـمین دوره جشـنواره 
سراسـری نشـریات دانشـجویی دانشـگاه آزاد اسـالمی 
مراکـز  و  واحدهـا  اختیـار  در  تفصیـل  بـه   ،»6 »قلـم 
دانشـگاهی قـرار گرفتـه و شـامل مـواردی از جملـه: 
تعاریف، سـاختار و تشکیالت جشـنواره، فرآیند و تقویم 
اقدامـات، وظایـف و اختیـارات، بخش هـای جشـنواره، 
شـرایط حضـور در جشـنواره، قوانین و مقررات شـرکت 
در جشـنواره، مراحـل ثبـت اثـر، نحوه تنظیم و ارسـال 
آثـار، توضیحـات و راهنمـای هـر بخـش به همـراه فرم 
داوری  شـاخص های  داوری،  شـیوه  و  مراحـل  داوری، 

نشـریات، آثـار و بخـش ویژه جشـنواره و ... اسـت.
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  بدین وسیله به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو مي رساند 
که دوره های 179 الی 1۸9 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول ذیل برگزار 
خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، می توانند در 
زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، نسبت به ثبت نام 

خود در هر یک از دوره های این آزمون اقدام نمایند.

یادآوری ۱: متقاضیان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
نموده اند، مراجعه نمایند؛ زیرا در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد )اسامی 

مراکز در سامانه ثبت نام اعالم شده است(.
یادآوری ۲: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:۳۰ صبح روز 
آزمون، به مرکز برگزاري آزمون که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مراجعه نمایند. 
شروع فرآیند آزمون در ساعت ۸:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و متقاضیان مي بایست 
نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني مربوطه حضور داشته باشند. 
ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون 

متقاضی خواهد شد. 
الف – شرایط و مدارک مورد نياز برای شركت در آزمون :  

از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي 
متقاضیان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت شرکت 
در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان می بایست با کارت شناسایی معتبر، 
شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه به حوزه امتحانی ذی ربط 

مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، و 
متقاضیان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن مربوط 

به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت ۸0 دقیقه به 
این سؤاالت پاسخ دهند. 

)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بيان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سوال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنيداري
تعداد سؤاالت 35 سوال )قسمت A )20 گفت وگوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت و گوی 

طوالنی(: ۸ سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 1۸ دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر متقاضی از 
طریق هدست پخش خواهد شدو متقاضیان باید با توجه به متن سؤال، که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط به 
این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته باشند 
که متن سؤاالت شنیداري فقط یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم است 
که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار ببندند، تا ضرري 

متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی : نوشتاري –

شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( به 
سؤال مربوط پاسخ دهند. متقاضیان در این قسمت مي بایست از مهارت تایپ جمالت با 

کیبورد برخوردار باشند.
ج  – یادآوری های مهم :

1- همراه داشتن ماسک ساده سه الیه )بدون فیلتر( برای متقاضیان الزامی است و مراکز 
آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن آزمون، بدون ماسک خودداری نماید.

2- متقاضیان می بایست کارت شناسایی معتبر، شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 
عکسدار جدید یا گذرنامه، همراه خود داشته باشند. 

3– متقاضیان باید از آوردن هرگونه وسایل اضافي، شامل: نوشت افزار )خودکار، خودنویس، 
اتود، روانویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب، تلفن 
همراه و ... اکیداً خودداري نمایند. ضمناً ممکن است که محلي براي نگهداري این وسایل در 
حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي امتحاني، مسؤولیتی در قبال نگهداري 

از این وسایل ندارند.
4- صحبت کردن با سایر متقاضیان یا رد و بدل کردن هر نوع وسیله، از قبیل: لوازم التحریر، 
نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان به عنوان تقلب و تخلف محسوب مي شود و با متقاضی 

متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
5- همراه داشتن هرگونه وسایل غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي ارتباط الکترونیکي، تلفن 
همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، 
هندسفری یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در 

آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري آزمون، الزم است که 
متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی 
به نشاني: Request.sanjesh.org  با این سازمان مکاتبه و درخواست خود را ثبت 
نمایند. ضمناً درخواست های واصل شده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 

نخواهد بود. همچنین الزم است که از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونيکي( زبان انگليسي 

پيشرفته توليمو )Tolimo(  دوره های 179 تا 189
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تعطیالت نوروز سال 1401 که خیلی از شما داوطلبان 
عزیز برای آن حســابی برنامه ریزی کرده بودید هم به 
پایان رسید. ممکن است که بسیاری از شما طبق برنامه 
درسي خود پیش رفته و گروهی هم نتوانسته باشید که 
به طور کامل یا حتی اصاًل به برنامه ریزی خود جامه عمل 
بپوشانید. ضمن تبریک به همه شما دوستان گرامی که 
توانستید از این تعطیالت نهایت استفاده را کرده اید، باید 
اضافه کنیم که گرچه تعطیالت عید، بسیار مهم بود، اما 
نباید با فکر کردن به گذشــته و افسوس خوردن برای 
آن و با تضعیف روحیه، وقت و زمان باقی مانده را نیز از 

دست داد. 
در هر شرایط درسی که هستید، مهم ترین کار این است 
که تصمیم بگیرید تــا از این زمان باقی مانده، که اتفاقاً 
بسیار مهم است، نهایت استفاده را ببرید. روی سخنمان 
بیشتر با شما داوطلبانی است که تا االن کم کاری کرده 
یا مطالعه خوبی نداشــته اید. به این نکته توجه داشته 
باشید که اگر از همین االن هم با یک برنامه ریزی قوی 
و یک اراده محکم، عزم خود را جزم کنید، حتماً موفق 
خواهید شد؛ پس ناامید نشــوید و زودتر دست به کار 
شوید؛ البته داوطلبان قوی نیز باید توجه داشته باشند 
که اســتفاده درســت و اصولی از این اوقات باقی مانده، 

باعث می شود تا در موقعیت بسیار بهتری قرار گیرند. 
نخســتین گام برای موفقیت، مشخص کردن موقعیت 
مطالعاتی و درســی تان در این روزهــای باقی مانده تا 
کنکور است. از هر گروه از داوطلبان که هستید، حتماً 
برآوردی از خود و مطالعه تان داشته باشید؛ به خصوص 
اینکه شــما دومین دوره طالیی مهم را نیز پشــت سر 
گذاشته اید و اکنون با توجه به شرایط جدید باید خود را 
بسنجید. بدون خوش باوری و البته منفی گرایی و مثل 
یک انســان بی طرف، که نقش داوری را به عهده گرفته 
اســت، خودتان را مورد سنجش قرار دهید. این کار به 
خوبی به شــما کمک می کند تا بدانید که در روزهای 
باقی مانده باید چه کارهایی را انجام دهید و برای رسیدن 
به آن، چه برنامه ریزی اي داشــته باشید. توجه داشته 
باشــید حتی اگر تا االن طبق برنامه پیش رفته اید، باز 
هم خود و مطالعه تان را بررســی کنید. اگر از برنامه و 
مطالعه خود راضی هســتید، به روال سابق ادامه دهید، 
اما اگر فکر می کنید که می توانید با تغییر در برنامه خود، 
نتایج بهتری بگیرید، حتماً وقتی را برای انجام این کار 

اختصاص دهید. 
همــه داوطلبان عزیــز، چه پشــت کنکوری ها و چه 
دانش آموزان، باید توجه داشته باشند که یک گام مهم 
در موفقیت، همین برآورد زحمت و مطالعه ای است که 

کشیده اند، و گام مهم تر اینکه بپذیرند که می توانسته اند 
بهتر باشند و برای این بهتر شدن باید جسارت به خرج 
داده و تغییــر را قبول کنند. اگــر از جمله داوطلبانی 
هستید که فکر می کنید باید برنامه خود را تغییر دهید، 
ســعی کنید که از همین االن تا زمان برگزاري کنکور، 
یــک برنامه بلند مدت برای خود در نظر بگیرید که در 
آن برنامــه، تا حد ممکن، زمانــی را برای مطالعه تمام 
دروس، مرور آنها و تست زنی درس ها در نظر بگیرید. این 
برنامه باید بر حســب توانمندی های شما در هر درس، 
میزان مطالعه ای که تا به حال در هر درس داشــته اید، 
بودجه بندی و میزان اهمیــت هر درس صورت بگیرد. 
سعی کنید تا هیچ درســی را نخوانده نگذارید و حتی 
اگر شده، فصل های آسان هر درس را از همین االن در 

برنامه مطالعه خود بگنجانید. 
یک برنامه بلند مدت بــا یک برنامه مطالعاتی هفتگی 
محقق می شــود؛ یعنی شــما باید از همین االن تا روز 
برگزاري کنکور را به هفته های مطالعاتی تقسیم کرده 
و این هفته ها را به ساعات مختلف تقسیم کنید: ساعات 
بیداری، ســاعات خواب و اســتراحت، و اگر دانش آموز 
هستید، ســاعات مدرسه، و سپس طبق آن، ساعاتی را 
برای مطالعه خود در نظر بگیرید. بعد از مشخص کردن 
ســاعت مطالعه، این میزان ساعت را با توجه به اهمیت 
درس ها و ضعف و قوتتان بین دروس خود تقسیم کنید. 
بعد از مشخص کردن موارد و دروس مورد نیاز مطالعه 
در کل هفته، برنامه تقریبی هر روز خود را نیز مشخص 
کنید. حتماً در یک روز تنوع مطالعاتی داشته باشید و 
این طور نباشد که مثاًل چهار تا پنج ساعت پشت سر هم 
فقط یک درس خاص را مطالعه کنید. حتماً مطالعه و 
زدن تست در هر درس )به خصوص دروس اختصاصی( 
را حداقل بین دو تا ســه روز در هفته پخش کنید؛ زیرا 
این عمل، موجب یادگیری مرحله به مرحله شده و عمق 
یادگیری مطالب در ذهن شما افزایش می یابد. حتماً در 
طول هفته، ساعت هایی را به جبران عقب ماندگی هاي 
خود اختصاص دهید و در آن زمان، هیچ درسی را قرار 
ندهید تا به این ترتیب، اگر از برنامه عقب افتادید، بتوانید 
بدون نگرانی، تا حدی آن را جبران کنید. حتماً در برنامه 
هفتگــی خود، تمام دروس عمومی و اختصاصی را قرار 
دهید و تســت و مطالعه نیز با هم در آن وجود داشته 
باشد و این طور نباشد که در طول هفته، فقط مطالعه 
کنید یا فقط تست بزنید؛ بلکه این دو مکمل همدیگر 
باشند. اگر تا االن مطالعه خوبی داشته اید، می توانید از 

مرور مطالب خود در کنار تست زنی هم استفاده کنید.
عالوه بر ارزیابی درســی خود که با تســت زنی صورت 

می گیرد، ســعی کنید که ارزیابــی دیگری هم از خود 
و برنامه تان داشته باشــید؛ اینکه چقدر توانسته اید در 
هفته ای که گذشــت، طبق برنامه پیش روید و چقدر 
موفق بوده اید. انجام این کار به شما کمک می کند تا در 
آخر هفته، پیش بینی برنامه  هفته بعدی انجام شــود. 
حتماً توجه کنید که هر چه به کنکور نزدیک می شوید، 
نقش تســت زنی در ارزیابــی و تثبیت مطالب در ذهن 
شما بیشتر می شــود. برای برنامه ریزی هفتگی، تا حد 
امکان، تعداد تســت ها را نیز باید مشخص کنید؛ مثاًل 
بررســی کنید که در مطالعه درس چهار و پنج ریاضی، 
که این هفته قصد خواندن آن را دارید، چقدر الزم است 
تست بزنید و ســپس برای آنها برنامه ریزی کنید. پس 
از برنامه ریــزی، اگر دیدید که زمــان الزم را در اختیار 
ندارید، از تعداد تســت ها کم و حل بقیه تست ها را به 
هفته بعد موکول کنید؛ ولی هرگز از زمان مطالعه خود 
کم نکنیــد؛ البته این موضوع هم بــه توانایی و ضعف 
شــما در هر درس بستگی دارد؛ مثاًل داوطلبی درس را 
به خوبی مطالعه کرده و در تســت زنی مشــکل دارد و 
داوطلب دیگر احساس می کند که هنوز آمادگی کامل 
در یک مبحث را نداشته و الزم است که بیشتر مطالعه 

و سپس تست زنی کند.
با عنایت به مطالبی که در باال اشــاره شد، اگر داوطلب 
پشت کنکوری هستید و احساس می کنید که نیاز است 
برنامه مطالعاتی خود را تغییر دهید، با توجه به تجربه 
قبلی خود، میزان مطالعه ای که تا به حال داشــته اید و 
نیــز درس ها یا مباحثی که احســاس می کنید در آنها 
ضعف دارید و کارهایی که الزم است در هر درس انجام 
دهید، برنامه جدیدی بریزید. مهم ترین موضوع در این 
برنامه ریزی، عالوه بر نکته هایی که به آن اشاره شد، زمان 
اســت. به زمانی که تا کنکور دارید، توجه کرده و بدون 
ناامیدی، و البته بدون غلو در محاسبۀ توانایی های خود، 
یک برنامه عالی و عملی بریزید و اطمینان داشته باشید 
که هنوز هم زمان کافی بــرای جبران و مطالعه خوب 
برای کنکور را در اختیار دارید؛ پس منتظر چه هستید؟!

 برای شما دانش آموزان عزیزی هم که احساس می کنید 
برنامه خوبی نداشته  یا اینکه تا االن نتوانسته اید به خوبی 
مطالعه کنید، پیشنهاد می کنیم با توجه به آنچه که در 
این مقاله درباره برنامه ریزی گفته شــد و موارد زیر، به 
مطالعه بپردازید؛ البته همین جا الزم می دانیم اشــاره 
کنیم که آنچه می گوییم، یک پیشــنهاد اســت و شما 
می توانید در مدت باقی مانده، با توجه به شناختی که از 
خود و نقاط قوت و ضعف درسی تان دارید، برنامه بهتری 

ریخته و موفق تر شوید.

در این فرصت باقی مانده تا آزمون سراسري:

چه ڪار باید ڪرد؟
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به نکات زیر نيز توجه کنيد:
1- بعد از ظهر روزهایی که به مدرســه می روید، حتماً 
درس های ســال دوازدهــم را در منزل کامل بخوانید و 

تست بزنید؛ به طوری که آنها را به خوبی یاد بگیرید.
2-  در روزهایی که به مدرسه نمی روید، در منزل یا هر 
جایی که درس می خوانید، حتماً برنامه ای برای درس های 
پایــه باقی مانده، یعنی آنهایی که قباًل نخوانده اید، تهیه 
کنید و آنها را به طور کامل بخوانید و تســت بزنید. اگر 
برنامه عیــد را انجام نداده اید، باید بعضی از مبحث های 
سال های پیش را که راحت تر است، انتخاب کنید تا در 
این فرصت بتوانید با آرامش و تمرکز بیشــتری آنها را 

مطالعه کنید و از آنها، نکته برداری کنید.
   عزیزانــی که کم کاری داشــته اید! در این مقطع از 
سال می توانید بعضی از مباحث وقت گیر را از برنامه تان 
حذف کنید و تمرکز خود را روی بقیه دروس بگذارید؛ 
البتــه هرگز یک درس را به طور کامل رها نکنید؛ بلکه 
می توانید به صورت گزینشی بعضی از فصل ها را بخوانید. 
شــما دانش آموزان قــوی، ابتدا در ایــن دوره، مطالب 
باقی مانده از پایه را کامــل بخوانید و در صورت امکان، 
بعد از آن، موارد ضعف باقی مانده از مطالب خوانده شده 
را برطرف کنید. همه شما داوطلبان عزیز هرگز فراموش 
نکنید که نکته برداری را تا روزهای آخر ادامه دهید. هر 
وقت حین درس خواندن یا تست زدن به نکته جدیدی 
برخوردید، حتماً آن را در محل خاصی یادداشت کنید. 
مطالعه ســریع این نکته برداری  ها در روزهای آخر، به 
شما در یادآوری نکاتی که قباًل مطالعه کرده اید، کمک 
خواهد کرد. ســعی کنید که در همین دوره، حدود صد 
و بیست ساعت را به مطالعه پایه های پایین تر )پایه های 
باقی مانده( اختصاص دهید و بقیه زمان را به درس های 

آخر سال بپردازید.
حتماً شــما دانش آموزان عزیز به این نکته توجه داشته 
باشــید که امتحانات ســال دوازدهــم، مزاحمی برای 

برنامه ریزی و آمادگی شما برای کنکور 
نیست؛ بلکه تأثیر مثبتی بر روند کاری 
شــما دارد؛ زیرا دروس سال دوازدهم، 
بخش مهمی از منابع کنکور را تشکیل 
می دهــد و ایــن امتحانــات، بهترین 
فرصت برای جمع بندی و دوره ســال 
دوازدهم و جبــران غفلت هایی نظیر 
نخواندن کتاب های درسی و مثال ها و 
تمرین های آنهاست؛ زیرا این کتاب ها 
در کنکور خیلی مهم هستند، ولی مورد 
غفلت واقع می شوند؛ به همین دلیل، 
حدود چهار یا پنج روز قبل از شــروع 
امتحانات، تمام نقاط ضعف اساســی 
خود در دروس سال دوازدهم را برطرف 
کنیــد و نگذارید که نکته های مبهم از 
نظر مفهومی در ذهنتان داشته باشید. 
بعد از رفع اشــکاالت مفهومی، طبق 

برنامه امتحانات، شروع به درس خواندن کنید. اگر قبل 
از شــروع امتحانات، نقاط ضعف اساسی خود را برطرف 
کرده باشــید، در این زمان کافی است تا تسلّط خود را 

افزایش دهید و مرور کنید و تست بزنید. 
تشــریحی خواندن برای امتحانات، به کنکور شما هیچ 
ضرری نمی زند، بلکه فایده هــای زیادی هم دارد؛ پس 
فکر نکنید که باید تغییــر خاصی در برنامه خود ایجاد 
کنید؛ اما هرگز از تست زدن غافل نشوید و تا می توانید 
تست بزنید. بهتر است که در این دوران، هنگام مطالعه 
هر درس، بیشتر روی تمرین و مثال های کتاب درسی 
و تســت های آزمون سراسری وقت بگذارید. در مجموع 
ســعی کنید که در طی امتحانات ســال دوازدهم، کل 
دروس آن را جمع کرده و تســت بزنید و تا حد امکان 
خالصه برداری کرده یا زیر نکات مهم آن را خط بکشید 

تا بعداً فقط به مرور سریع آنها بپردازید.
  در این روزهــای باقی مانده، که البته زمان زیادی هم 
هست، دو یا ســه درسی را که مهم است و شما در آن 
ضعف دارید، انتخاب کرده و بیشــتر )تقریباً یک روز در 
میان( در برنامه خود قرار دهید. مطمئن باشید که زمان 
کافی برای جبران ضعف هــای خود در درس هایی که 
احساس می کنید آنها را کمتر بلدید، دارید؛ فقط کافی 
اســت که با اراده قدم بردارید و به خود و توانایی هایتان 

اعتماد کنید و نگران نباشید.  
نکته مهمی که در این ایام باید به آن توجه داشته باشید 
و زمان مناسبی را به آن در برنامه ریزی خود اختصاص 
دهید، این اســت که به عمومی ها توجه ویژه ای داشته 
باشــید. دروس عمومی بسیار مهم و امتیازآور هستند؛ 
پس حتماً وقت مناســبی را به این درس ها اختصاص 
دهید. اگر احساس می کنید که نمی توانید از پس تمام 
عمومی ها به خوبی برآیید، دســت کم، تمرکز بیشتری 

روی دروس ادبیات و معارف اسالمي داشته باشید.
در مجموع ســعی کنید که در روزهــای باقی مانده، به 

عنوان یک دانش آموز کنکوری، از فرصتی که در دست 
دارید، حتی امتحانات سال دوازدهم، بهترین استفاده را 
ببرید و همچنان که آنها را برای امتحان آماده می کنید، 
به صورتی که برای مرور نهایی آماده شوند، نکته برداری 
کرده و در این مباحث  هم تست بزنید. ضمناً در همین 
زمانی که در دست دارید، پاره ای از آن را نیز برای مرور 
آن گروه از درس های ســال های گذشته که تا به حال 

نخوانده اید، اختصاص دهید. 
ســعی کنید که این بخش از مطالعه خود را تا دو هفته 
مانده به کنکور به پایان برسانید و دو هفته پایانی را به 
تســت زنی سرعتی و رفع اشکال از طریق حل تست ها 
بپردازید. در واقع خودتان را در شرایط آزمون سراسري 
قرار داده و بســنجید. نکته بسیار مهمی که همه شما 
عزیزان باید به آن توجه داشته باشید، این است که این 
فرصت باقی مانده را خیلی جدی بگیرید. اگر در این مدت 
خوب عمل کنید، به طور حتم از خیلی از رقیبان خود 
جلو خواهید افتاد و به هدف خود نزدیک تر می شــوید. 
داشتن برنامه در این مدت، بسیار مهم است و نداشتن 

آن باعث سردرگمی و استرس شما خواهد شد. 
نکته مهم دیگر برای داوطلبانی که کمتر مطالعه کرده اند، 
این است که در هر شرایط درسی که قرار دارید و با هر 
میزان مطالعه ای که تا به حال داشته اید، به هیچ عنوان 
نگران نباشــید و با انرژی و اعتماد به نفس، ادامه راه را 
طی کنید. محکم باشید و مطمئن باشید در زمانی که 
در دســت دارید، با تالشی که انجام دهید، می توانید به 
بخش مهمی از خواسته های خود برسید. مخصوصاً اگر 
در دوره تحصیلی خود جزو دانش آموزان زرنگ و حتی 
متوسط بوده اید، می توانید روی آموخته های قبلی خود 
سرمایه گذاری کنید و با جدیت در همین ایام باقی مانده، 
نتیجه خوبی را کسب کنید؛ پس با توکل به خدا و با یک 

برنامه ریزی خوب، به راهتان ادامه دهید.
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هشدار به 

متقاضيان آزمون های بين المللی

نظیـــر  بین المللـــی  آزمون هـــای  متقاضیـــان شـــركت در  اطـــاع  بـــه 

ـــراد  ـــدادی اف ـــود تع ـــه وج ـــه ب ـــا توج ـــاند ب TOEFL ، GRE،IELTS و ... می رس

و شـــركت های ســـود جـــو كـــه  بـــا تبلیغـــات و وعده هـــای واهـــی مبنـــی بـــر 

ـــرداری  ـــه كاهب ـــدام ب ـــب  اق ـــخصات داوطل ـــا مش ـــر، ب ـــورد نظ ـــدارك م ـــذ م اخ

و اخـــذ مبالـــغ قابـــل توجهـــی از ایـــن افـــراد می نماینـــد، ایـــن ســـازمان بـــه 

عنـــوان ناظـــر آزمون هـــای  بین المللـــی در كشـــور، ضمـــن برخـــورد قانونـــی 

و معرفـــی ایـــن مراكـــز بـــه مراجـــع قضائـــی، مـــوارد ذیـــل را  بـــرای اطـــاع 

ــد: ــادآوری می نمایـ ــان یـ متقاضیـ

1 -  تنهـــا مداركـــی از طریـــق ایـــن ســـازمان مـــورد گواهـــی و تأییـــد قـــرار خواهنـــد 

ـــزاری آن را  ـــازمان مجـــوز برگ ـــن س ـــون از ســـوی ای ـــًا مجـــری آزم ـــه قب ـــت ك گرف

ـــایت  ـــق س ـــه از طری ـــه وج ـــت هرگون ـــل از پرداخ ـــذا قب ـــد؛ ل ـــوده باش ـــت نم دریاف

ســـازمان ســـنجش آمـــوزش كشـــور )بخـــش آزمون هـــای بین الملـــل( نســـبت 

ـــد. ـــل نمایی ـــان حاص ـــز اطمین ـــودن مرك ـــاز ب ـــه مج ب

ـــد  ـــورد خواه ـــون برخ ـــر قان ـــوند براب ـــف ش ـــب تخل ـــه مرتك ـــی ك ـــا داوطلبان 2 - ب

شـــد و مشـــخصات آنـــان در فهرســـت متخلفـــان آزمون هـــای ایـــن ســـازمان 

ـــركت در  ـــال از ش ـــا 10 س ـــان از 2 ت ـــن داوطلب ـــً ای ـــت. ضمن ـــد گرف ـــرار خواه ق

ـــروم  ـــت، مح ـــر آن اس ـــا ناظ ـــد ی ـــزار می نمای ـــازمان برگ ـــن س ـــه ای ـــی ك آزمون های

ـــدام  ـــت اق ـــول محرومی ـــان در ط ـــه متخلف ـــی ك ـــن در صورت ـــد. همچنی ـــد ش خواهن

بـــه ثبت نـــام در یكـــی مراكـــز نماینـــد، در هـــر مرحلـــه از مراحـــل آزمـــون از 

ـــد. ـــد آم ـــل خواه ـــه عم ـــری ب ـــون جلوگی ـــان در آزم ـــركت آن ش

ـــتی  ـــوده و بایس ـــن ب ـــت قوانی ـــه رعای ـــف ب ـــا موظ ـــزاری آزمون ه ـــز برگ 3 - مراك

ـــان  ـــوز آن ـــف،  مج ـــورت تخل ـــد و در ص ـــودداری نماین ـــراد خ ـــن اف ـــام ای از ثبت ن

ــردد. ــو می گـ لغـ

4 - داوطلبانـــی كـــه بـــا جعـــل مـــدارك هویتـــی ســـعی در گمـــراه نمـــودن 

ـــس از  ـــی پ ـــان )حت ـــف آن ـــد و تخل ـــركت كنن ـــد و در آن ش ـــون نماین ـــان آزم مجری

ـــدارك  ـــا، م ـــزاری آزمون ه ـــررات برگ ـــر مق ـــردد، براب ـــات گ ـــدرك ( اثب ـــت م دریاف

مربـــوط بـــه آنهـــا باطـــل و از شـــركت در آزمون هـــا بـــه مـــدت 2 تا10ســـال 

ـــی  ـــناد دولت ـــه اس ـــر گون ـــل ه ـــه جع ـــه اینك ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــد ش ـــروم خواهن مح

ـــر  ـــی، براب ـــب اصل ـــای داوطل ـــه ج ـــردن ب ـــول و شـــركت ك ـــند مجع ـــتفاده از س و اس

قانـــون مجـــازات اســـامی )تعزیـــرات مصـــوب 1375( جـــرم تلقـــی می شـــود و 

ـــرای   ـــان ب ـــروه از متخلف ـــن گ ـــت، ای ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــری ب ـــازات كیف مج

صـــدور احـــكام قضائـــی بـــه مراجـــع قضائـــی معرفـــی می گردنـــد.

ـــای  ـــاز آزمون ه ـــب امتی ـــات صاح ـــن مؤسس ـــاس قوانی ـــه براس ـــود ك ـــادآور می ش ی

ــط  ــخصَا توسـ ــتی شـ ــا بایسـ ــام آزمون هـ ــل ثبت نـ ــه مراحـ ــی، كلیـ بین المللـ

ـــام،  ـــرایط ثبت ن ـــت ش ـــدم رعای ـــورت ع ـــود و در ص ـــام ش ـــی انج ـــخص متقاض ش

ـــورت  ـــد و در ص ـــد آم ـــل خواه ـــه عم ـــت ب ـــون ممانع ـــی در آزم ـــركت متقاض از ش

ـــودجو  ـــركت های س ـــا ش ـــراد ی ـــا اف ـــه ب ـــن زمین ـــف در ای ـــه تخل ـــاهده هرگون مش

كـــه بـــه روش هـــای مختلـــف اقـــدام بـــه ثبت نـــام متقاضیـــان در آزمون هـــای 

بین المللـــی می نماینـــد برخـــورد قانونـــی خواهـــد شـــد.

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 

در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 

اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده 

و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخۀ چاپی این سؤاالت 

درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های 

 آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 

در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع 

است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق 

سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورنده  به 

آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به 

کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که 

 این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.                           

                                                                          شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی
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ـــا  ـــار دل ه ـــید، به ـــان رس ـــه پای ـــه ب ـــوروز ک ـــالت ن تعطی
ـــق  ـــه خال ـــرای آنک ـــمند ب ـــی ارزش ـــد؛ فرصت ـــاز گردی آغ
هســـتی را بخوانـــی و از او طلـــب آرامـــش و آمـــرزش 
ـــان  ـــرای داوطلب ـــاه ب ـــن م کنـــی، و چـــه زیباســـت کـــه ای
کنکـــوری امســـال، نزدیـــک بـــه آزمـــون سراســـری 
ـــن  ـــه آرامـــش، در ای اســـت؛ چـــرا کـــه فضـــای رســـیدن ب
مـــاه مهّیاســـت و می تـــوان او را بـــا همـــه اســـم های 
ـــور  ـــا غف ـــا ی ـــه ت ـــم گرفت ـــا عظی ـــیُّ ی ـــا عل ـــش، از ی بزرگ
ــه  ــا را بـ ــوره ها و نگرانی هـ ــد و دلشـ ــا رحیم، خوانـ یـ
ـــی آرام و  ـــا دل ـــپرد و ب ـــت او س ـــای رحمانی ـــواج دری ام
قلبـــی مطمئـــن، بـــرای امتحانـــات نهایـــی و آزمـــون 

ـــد. ـــاده گردی ـــری آم سراس
در ایـــن میـــان، تعـــدادی از داوطلبـــان آزمـــون 
ـــر در ســـاعت  ـــه تغیی ـــن هســـتند ک ـــران ای سراســـری نگ
ـــان  ـــی در مطالعه ش ـــر منف ـــا تأثی ـــه آنه ـــواب و تغذی خ
ـــن  ـــی در ای ـــا کیفیت ـــۀ ب ـــد مطالع ـــد و نتوانن ـــته باش داش
ایـــام داشـــته باشـــند. در ابتـــدا بایـــد بگوییـــم کـــه 
ــی  ــه عواملـ ــد کـ ــواری، اجازه ندهیـ ــود دشـ ــا وجـ بـ
ـــرژی،  ـــود ان ـــف و کمب ـــاس ضع ـــنگی، احس چون: گرس

شـــما را از رســـیدن بـــه هدفتـــان بـــاز دارد.
در ایـــن مقاله، نحـــوه مطالعـــه در مـــاه رمضـــان 
ــرح  ــاه شـ ــن مـ ــه را  در ایـ ــان مطالعـ ــن زمـ و بهتریـ

ـــاعات  ـــاه مبارک، س ـــن م ـــد در ای ـــا بتوانی ـــم داد ت خواهی
ـــر  ـــد و از دیگ ـــه داری ـــوب نگ ـــد مطل ـــان را در ح مطالعه ت
ـــن مـــاه نیـــز  ـــرکات ای رقبـــای خـــود عقـــب نمانیـــد و از ب

ـــد. ـــرة الزم را ببری به

كی درس بخوانيم؟
ـــوش  ـــزی را فرام ـــت که برنامه ری ـــن اس ـــه ای ـــن نکت اولی
نکنیـــد، و قبـــل از شـــروع مطالعـــه، بـــرای خودتـــان 
ـــِش  ـــه پی ـــت در روزی ک ـــرار اس ـــه ق ـــد ک ـــخص کنی مش

ـــد. ـــه کنی ـــث را مطالع ـــدام مباح ـــد، ک رو داری
ـــک  ـــا ی ـــا افطاری، ت ـــحری ی ـــردن س ـــل ک ـــس از می پ
ـــه ای نداشـــته باشـــید؛  ـــه مطالع ـــد ک ســـاعت ســـعی کنی
ـــانی  ـــده، خون رس ـــودن مع ـــر ب ـــر پ ـــه خاط ـــه ب ـــرا ک چ
بـــه مغـــز کمتـــر می شـــود. می توانیـــد از ســـاعت 5 
صبـــح مطالعـــه را آغـــاز کنیـــد و تـــا ســـاعت 12:30 
کـــه هنـــوز احســـاس گرســـنگی و ضعـــف نخواهیـــد 
ــوز  ــر دانش آمـ ــد )اگـ ــه بپردازیـ ــه مطالعـ ــت، بـ داشـ
ـــر  ـــد از ظه ـــا 2 بع ـــاعت 12:30 ی ـــا س ـــما ت ـــتید، ش هس
در مدرســـه هســـتید و در کالس هـــای درس حضـــور 
داریـــد(؛ ســـپس می توانیـــد زمانـــی را بـــه اســـتراحت 
ــواب  ــود خـ ــم کمبـ ــاص دهید تا هـ ــواب اختصـ و خـ
شـــب را جبـــران کنیـــد و هـــم گرســـنگی را کمتـــر 
ـــار  ـــان افط ـــا زم ـــتراحت ت ـــس از اس ـــد. پ ـــاس کنی احس
هـــم می توانیـــد بـــه مطالعـــه یـــک یـــا دو واحـــد 
ـــا  ـــبک بپردازید ی ـــی و س ـــه ای از دروس عموم 60 دقیق
از درس هایـــی کـــه قبـــاًل مطالعـــه نموده ایـــد، تســـت 
بزنیـــد؛ چون تســـت زدن انـــرژی زیـــادی نمی گیـــرد؛ 
بنابرایـــن، ســـعی کنیـــد کـــه از ایـــن مـــورد غافـــل 

ـــد. ـــتی بپردازی ـــه تس ـــه مطالع ـــوید و ب نش

یـــک ســـاعت تـــا یـــک ســـاعت و نیم بعـــد از افطـــار 
ـــگام  ـــت. هن ـــه اس ـــرای مطالع ـــبی ب ـــان مناس ـــم، زم ه
ســـحر نیـــز زمـــان مناســـبی بـــرای مطالعـــه اســـت؛ 
چـــون قبـــاًل خوابیده ایـــد و گرســـنه هـــم نیســـتید و 
ـــچ  ـــه هی ـــاکت، ک ـــی س ـــه را در فضای ـــد مطالع می توانی
چیـــز در  آرامـــش شـــما اختـــالل ایجـــاد نمی کنـــد، 
ـــبی  ـــت مناس ـــن دوران، فرص ـــن، ای ـــد؛ در ضم ـــاز کنی آغ
ـــد  ـــم کنی ـــور تنظی ـــرای کنک ـــان را ب ـــه خوابت ـــت ک اس
ـــم  ـــری ه ـــون سراس ـــی و آزم ـــات نهای ـــرای امتحان ـــا ب ت
ـــون  ـــۀ آزم ـــوید و  سرجلس ـــدار ش ـــح زود بی ـــد صب بتوانی

ــید. ــود نباشـ خواب آلـ
 همـــه مـــا، مـــاه رمضـــان، افطـــاری و ســـحری های 
ـــر  ـــرف دیگ ـــم و از ط ـــت داری ـــی دوس ـــم را خیل دور ه
ســـریال ها و برنامه هـــای مربـــوط بـــه ایـــن مـــاه هـــم 
ـــریال  ها  ـــن س ـــه ای ـــد ک ـــد بدانی ـــا بای ـــت؛ ام ـــذاب اس ج
ــور  ــی کنکـ ــما را از دور رقابتـ ــد شـ ــاًل می  تواننـ کامـ
ـــن،  ـــد؛ بنابرای ـــدر دهن ـــما را ه ـــت ش ـــد و وق ـــارج کنن خ
پیشـــنهاد می کنیـــم کـــه بعـــد از افطـــار ســـراغ 
تلویزیـــون نرویـــد و ســـعی کنیـــد برنامـــه مطالعاتـــی 
ـــه  ـــم ب ـــا ه ـــور در دورهمی ه ـــرا کنید. حض ـــود را اج خ
دلیل اتـــالف وقـــت و هـــم شـــیوع کرونـــا، بـــه هیـــچ 

ــود. ــه نمی شـ ــه توصیـ وجـ

چه بخوریم؟
افطـــاری را ســـبک، امـــا همـــراه بـــا مـــواد مغـــذی 
ـــد  ـــوید و بتوانی ـــوت نش ـــار رخ ـــا دچ ـــد ت ـــرف کنی مص
مطالعـــه خـــود را از نظـــر کیفـــی و کّمـــی در ســـطح 
باالیـــی نگـــه داریـــد. بـــرای افطـــاری حتمـــاً از مـــواد 
قنـــدی طبیعی اســـتفاده کنیـــد. شـــیر گـــرم، شـــیر 

»بهار دل ها« 

فرصتے مناسب برای 

ڪسب آرامش و مطالعه ای ارزشمند
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ـــا،  ـــای و خرم ـــل، چ ـــرم  و عس ـــای ول ـــل، چ ـــرم و عس ول
ـــا  ـــتند. مغزه ـــاری هس ـــرای افط ـــبی ب ـــای مناس گزینه ه
ـــار  ـــفره افط ـــه در س ـــت ک ـــوب اس ـــم خ ـــردو ه ـــد گ مانن
حضـــور داشـــته باشـــد؛ زیـــرا در اکسیژن رســـانی بـــه 
مغـــز و خنثی ســـازی رادیکال هـــای آزاد مهاجـــم بـــه 
ـــه،  ـــز و حافظ ـــدن  تمرک ـــتر ش ـــاب  و بیش ـــز و اعص مغ
ــار، از  ــدة افطـ ــه در وعـ ــت کـ ــت. بهتر اسـ ــر اسـ مؤثـ
ـــد  ـــا بتوانی ـــد ت ـــز کنی ـــرب پرهی ـــای چ ـــوردن غذاه خ
ـــم  ـــات در رژی ـــود لبنی ـــه کنید. وج ـــار مطالع ـــد از افط بع
ـــرای  ـــراوان، ب ـــیم ف ـــتن کلس ـــل داش ـــه دلی ـــی، ب غذای
ـــش  ـــب آرام ـــد و موج ـــیار مفی ـــی بس ـــلول های عصب س
ـــر  ـــس اگ ـــد؛ پ ـــد ش ـــوری خواه ـــراد کنک ـــاب در اف اعص
می خواهیـــد خـــواب راحتـــی داشـــته باشـــند، بایـــد 

ـــید. ـــیر بنوش ـــوان ش ـــک لی ـــواب ی ـــگام خ هن
 یـــک ســـاعت بعـــد از افطـــار، شـــامی ســـبک میـــل 
کنیـــد. در ایـــن مـــدت هـــم حتمـــاً آب بـــه مقـــدار 
ــه  ــبزیجات را در برنامـ ــوه و سـ ــید و میـ کافـــی بنوشـ
ــاعت بعـــد از  ــرار دهیـــد. نیـــم سـ غذایـــی خـــود قـ
شـــام هـــم می توانیـــد شـــروع بـــه مطالعـــه کنیـــد؛ 
ـــادی  ـــم زی ـــذا، حج ـــرف غ ـــد از ص ـــه بع ـــون بالفاصل چ
ـــوخت  ـــه س ـــا ب ـــی رود ت ـــده م ـــمت مع ـــه س ـــون ب از خ
ـــز  ـــز، تمرک ـــاً مغ ـــد، و طبیعت ـــک کن ـــدن کم ـــاز ب و س
ـــحری  ـــت. حتماً س ـــد داش ـــه نخواه ـــرای مطالع الزم را ب
را بـــه طـــور کامـــل و بـــا آرامـــش و دور از اســـترس، 
ـــن  ـــی در ای ـــتباه غذای ـــوارد اش ـــی از م ـــد. یک ـــل نمایی می
ـــر آن  ـــه اث ـــت ک ـــوردن اس ـــذا خ ـــریع در غ ـــده، تس وع
بعـــد از چنـــد روز روزه گرفتـــن در سیســـتم گـــوارش 
ـــی،  ـــروز عوارض ـــورت ب ـــه ص ـــد و ب ـــد ش ـــکار خواه آش
مثـــل: ســـنگینی معـــده و عـــدم مراحـــل هضـــم طبیعـــی 

ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــود. بهت ـــده می ش ـــول روز، دی ـــذا در ط غ
در وعـــده ســـحر، بـــه جـــای اســـتفاده از قندهـــای ســـاده، 
ـــل،  ـــا و عس ـــیرینی، مرب ـــکر، ش ـــد و ش ـــوا، قن ـــر: حل نظی
از قند هـــای مرکـــب، نظیـــر: نـــان، برنـــج و ماکارونـــی 

ـــود. ـــتفاده ش اس
 

كی بخوابيم ؟
ـــه  ـــا توج ـــتراحت، ب ـــواب و اس ـــاعات خ ـــردن س ـــم ک از ک
بـــه طوالنـــی بـــودن زمـــان روزه داری، جـــداً پرهیـــز 
کنیـــد؛ چون پـــس از اتمـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان، 
بـــاز گردانـــدن ســـاعت خوابتـــان بـــه حالـــت عـــادی 
ـــه در  ـــت ک ـــر اس ـــن، بهت ـــود؛ بنابرای ـــد ب ـــوار خواه دش
ســـاعت بیولوژیکـــی بدنتـــان تغییـــر ایجـــاد نکنیـــد 
و جـــای خـــواب شـــب و روز را عـــوض نکنیـــد؛ چـــرا 
ـــد. ـــد ش ـــدت خواه ـــما در دراز م ـــی ش ـــبب ناتوان ـــه س ک

 
كالم آخر

علـــی مرتضـــی قلـــی، رتبـــه ۳ گـــروه آزمایشـــی 
ــی  ــال  97، می گوید: وقتـ ــانی سـ ــوم انسـ علـ
معتقـــد باشـــی کـــه همـــه چیـــز دســـت خداســـت و 
ـــت  ـــروی، لطـــف و رحمتـــش شـــامل حال ـــه ســـمت او ب ب
ـــان،  ـــاه رمض ـــأله م ـــن مس ـــال، همی ـــرای مث ـــود؛ ب می ش
درســـت اســـت کـــه باعـــث شـــد کمـــی از لحـــاظ 
ـــه  ـــه هم ـــتم ک ـــاور داش ـــن ب ـــا م ـــم، ام ـــت کن ـــی اف درس
ـــه وظایفـــم عمـــل  ـــد ب چیـــز دســـت خداســـت و مـــن بای
ـــه ام در  ـــت رتب ـــچ وق ـــه هی ـــا اینک ـــت، ب ـــم و در نهای کن
آزمون هـــای آزمایشـــی زیـــر 20 نشـــده بـــود، در 

ـــد! ـــوری  ش ـــه ام 3 کش ـــور رتب کنک
ــی  ــروه آزمایشـ ــه ۶ گـ ــر، رتبـ ــمن ميـ یاسـ

تجربـــی  علـــوم 
ــا  ــز بـ ــال 9۶، نيـ سـ

اشـــاره بـــه اهميـــت نيایـــش، می گوید: هیـــچ 
ـــود.  ـــا ش ـــازم قض ـــر درس، نم ـــه خاط ـــه ب ـــت نشـــد ک وق
ـــتر  ـــش بیش ـــث آرام ـــش، باع ـــاز و نیای ـــه نم ـــدم ک معتق

ــان مـــی شـــود. انسـ
ـــی  ـــروه آزمایش ـــک گ ـــه ی ـــی، رتب ـــی برات عل
ـــش  ـــت نيای ـــز در اهمي ـــی 97، ني ـــوم تجرب عل
معتقـــد است:  بســـیاری از اوقـــات، پـــس از نمـــاز 
یـــا در فرصت هـــای دیگـــر بـــا خـــدا حـــرف مـــی زدم 
و از او بـــرای اینکـــه یـــاورم اســـت و در  رســـیدن بـــه 
هدفـــم کمکـــم می کنـــد، تشـــکر می کـــردم. زمانـــی 
ـــرف  ـــروردگار ح ـــا پ ـــد، ب ـــد می ش ـــه ام ب ـــه نتیج ـــم ک ه
ـــی  ـــو می توان ـــط ت ـــه فق ـــم ک ـــه او می گفت ـــی زدم و ب م
کمکـــم کنـــی. در کل، معتقـــدم کـــه نیایـــش، در آرامـــش 
ـــر اســـت؛ اینکـــه بدانـــی کســـی هســـت  فـــرد خیلـــی مؤث
ــو  ــه تـ ــش بـ ــت و حواسـ ــد اسـ ــیار قدرتمنـ که  بسـ
هســـت، و اگـــر تـــالش کنـــی و بـــه او تـــوکل کنـــی، 

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه کمک
ــز  ــر نیـ ــای برتـ ــه رتبه هـ ــم کـ ــم بگوییـ می خواهیـ
نیایـــش و عبـــادت را فرصتـــی بـــرای آرامـــش روح و روان 
ـــدون آرامـــش، احتمـــال  می داننـــد. شـــکی نیســـت کـــه ب
موفقیـــت بســـیار کـــم اســـت؛ پـــس  مـــاه مبـــارک 
رمضـــان را هدیـــه ای بـــرای تـــوکل بیشـــتر و کســـب 
آرامـــش بدانیـــد؛ روزهایـــی کـــه مطالعـــه شـــما نیـــز 
ارزش و اعتبـــاری بیـــش از همیشـــه خواهـــد داشـــت؛ 
ـــت  ـــرم )ص(: »فضیل ـــول اک ـــه رس ـــه گفت ـــه ب ـــرا ک چ

ـــت.« ـــادت اس ـــت عب ـــتر از فضیل ـــم، بیش عل
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هر چه به زمان برگزاري آزمون سراسري نزدیک می شویم، 
فعالیت های شــما کنکوری های عزیز هم زیادتر می شود. 
بعضی از شــما حجم و ساعت مطالعه خود را باال می برید 
و برخی دیگر، تغییراتی در برنامه مطالعاتی خود می دهید 
و گروهی نیز کمی به خود استراحت داده و دوباره مطالعه 
را بــا انرژی ادامه می دهید. یکی از کارهایی که بســیاری 
از داوطلبان برای ســنجیدن خود یــا مطالعه بهتر انجام 
می دهند، این است که در آزمون هایی که مؤسسات مختلف 
برگزار می کنند، شرکت می نمایند؛ البته بسیاری دیگر از 
داوطلبان هم تصمیمی برای شرکت در این آزمون ها ندارند. 
با توجه به اینکه آزمون های جامع از مدتی قبل شروع شده 
است و عده قابل توجهی از داوطلبان هم در این آزمون ها 
در مؤسسات مختلف شرکت می کنند، در این مقاله تصمیم 
گرفته ایم درباره نحوه مطالعه و نیز مهم تر از همه، کارهایی 
که قبل و بعد از گرفتن نتیجه باید انجام دهید، بحث کنیم.

عموماً داوطلبانی که در این آزمون ها شــرکت می کنند به 
چند دسته تقسسیم می شوند:

1- افرادی كه برنامه ای برای مطالعه ندارند و از 
برنامه این مؤسسات استفاده می كنند

مهم ترین مشــکلی که دانش آموزان بــرای مطالعه با آن 
مواجه هستند، نداشتن برنامه ای مناسب است. بسیاری از 
دانش آموزان نگران این هســتند که آیا می توانند تا زمان 
امتحان پایان ترم یا برگزاري کنکور، تمام درس های خود 

را به طور کامل مطالعه کنند یا خیر. اکثر مؤسســاتی که 
آزمون برگــزار می کنند، ادعا می کنند کــه دارای برنامه 
هســتند. داوطلبان گمان می کنند که با شــرکت در این 
آزمون ها از ســردرگمی نجات پیــدا می کنند، و اگر طبق 
برنامه پیش رونــد، تا پایان برنامه مورد نظر، تمام مطالب 
کتب درسی را مطالعه خواهند کرد. بارها و بارها در مقاالتی 
که در خصوص نحوه مطالعه نوشته ایم، اشاره کرده ایم که 
بهترین برنامه، برنامه ای است که خود داوطلب با توجه به 
شــرایط و ویژگی های درسی خود تدوین کرده و طبق آن 
پیش برود. حال ممکن اســت کــه بنا به دالیل مختلفی، 

داوطلبان طبق برنامه این مؤسسات پیش رفته باشند. 
 اگر شــما جزو این گروه هستید و دقیقاً طبق برنامه یک 
مؤسســه مطالعه می کنید، می توانید امیدوار باشید که تا 
زمان برگزاري کنکــور، درس ها را تمام کنید؛ البته  تمام 
کردن درس ها به این معنی نیست که شما بتوانید نتیجه 
خوبــی از آزمون خود بگیرید؛ زیرا باید زمانی را برای مرور 
و جمع بندی در نظر بگیرید و حتماً تســت هم کار کنید. 
مهم ترین موضوع در روزهــای باقی مانده تا کنکور، مرور 
خالصه ها و نیز زدن تســت های ســرعتی است که باعث 
می شود تا شما اوالً دانسته هایتان و آنچه را که قباًل مطالعه 
کرده ایــد، تثبیت کنید، و دوم اینکه خــود را در روزهای 
نزدیک به آزمون سراســري، بهتر و بیشــتر بسنجید. اگر 
جزو این دســته از داوطلبان هستید )به ویژه اگر از گروه 
داوطلبان پشت کنکوری هستید و وقت بیشتری دارید(، 
سعی کنید در وقت اضافی که پس از مطالعه دروس، طبق 
برنامه مؤسسه پیدا می کنید، به نقاط ضعف خود 
در درس های مختلف بیشتر بپردازید یا اینکه 
درس هایی را که برای شــما و رشته های 
مورد نظرتان مهم تر اســت، بیشــتر 
مطالعه کنید. بــرای انجام این کار 
می توانید یک برنامه کوچک روزانه 
داشته باشید و ساعاتی را به این 
مطالعه اختصاص دهید. انجام این 
کار، به خصوص در حال حاضر 

که به زمان برگزاري آزمون سراسري نزدیک تر می شوید، 
می تواند براي شــما بسیار راه گشــا و کمک کننده باشد.

یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهید، این اســت که 
حتماً پس از آزمون های جامع، خودتان را مورد قضاوت قرار 
دهید. حتماً با خود می گویید که »نتیجه آزمون ها مشخص 
می کند که ما در هر درس، چه درصدهایی داریم«. درست 
است که نتیجه آمون ها درصد و تراز شما را اعالم می کنند، 
اما منظور ما از قضاوت، این اســت که با خود رو راســت 
بــوده و نگاه کنید که به چه تعداد از ســؤاالت به صورت 
تصادفی جواب داده و پاســخ چه تعداد از سؤاالت را خوب 
نمی دانســته اید. پس از انجام این کار، حتماً درصدد رفع 
اشکال های خود برآیید و به طور جدی، وقتی را برای مرور 
و تست زنی در مباحثی که مشکل داشته یا به طور شانسی، 
و نه از ســر آگاهی، به آنها پاسخ داده اید، اختصاص دهید. 
حتی اگر طبق برنامه مؤسسه، زمان زیادی برای مطالعه به 
این روش ندارید، حتمــاً این کار را انجام دهید. می توانید 
به جای مطالب ساده تری که تا آزمون بعدی باید بخوانید، 

اشکاالت خود را بگنجانید.
گروه دوم کســانی هســتند که ســعی می کنند با برنامه 
مؤسسات کنکور مطالعه کنند، اما به دالیل مختلفی از این 
برنامه عقب می مانند و با اینکه در آزمون ها شرکت می کنند، 
به خاطر عقب ماندن در مطالعه، عموماً از این آزمون ها هم 
نتیجه خوبی کسب نمی کنند. به دلیل اینکه روزهای باقی 
مانده تا کنکور، روزهای بسیار حساسی هستند و حتماً در 
این روزها شــما باید مطالعه خوبی داشــته باشید، قبل از 
هر چیز به این نکته توجه کنید که علت این عقب ماندن 
چیست. اگر این موضوع به دلیل سختی مباحث برای شما 
و دیر یاد گرفتن آن از ســوي شماست، حتماً سعی کنید 
کــه مباحث مهم تر و اصلی تر را در برنامه خود بگنجانید و 
آنها را مطالعه کنید. انجام این کار باعث می شــود تا شما 
از وقت و زمانی که صرف مطالعه می کنید، نتیجه بهتری 
بگیرید. گاهی هم ممکن اســت که بروز این مشــکل به 
آن دلیل باشــد که شما در کنار برنامه مطالعاتی مؤسسه، 
دروس دیگری را مطالعه یا مرور می کنید. اگر شــما جزو 

پيش از برگزاری آزمون سراسری:

با رشڪت در آزمون های آزمایشے، 
خود را بهرت و بیشرت بسنجید
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این گروه هستید، حتماً بین مطالب مهم و تقسیم وقتتان 
مدیریت کنید تا نتیجه بهتری از تالشتان بگیرید. یکی از 
کارهایی که باید انجام دهید، این اســت که پس از اعالم 
نتایج آزمون های جامع، حتماً وقتی را برای مرور یا مطالعه 
مجدد مباحثی که در آنها مشکل دارید، اختصاص دهید. 
توجه داشته باشید که پیش رفتن با برنامه این مؤسسات، 
مهم تر از این موضوع نیست که شما به وضعیت خود آگاه 
شوید و در صدد رفع مشکلتان برآیید؛ یعنی مثاًل اگر قرار 
اســت تا آزمون بعدی، شما فصل پنجم شیمی را مطالعه 
کنید، در حالی که هنوز در فصل سوم ضعف دارید، حتماً 
فصلی را که مشکل دارید بخوانید و بدون دغدغه در آزمون 
حاضر شوید. مهم ترین نکته آن است که شما آزمون اصلی 
یا همان آزمون سراسري را در پیِش رو دارید و باید در این 
آزمون، نتیجه خوبی کسب کنید؛ پس در همین راستا هم 
تالش کنید و چندان به نتیجه این آزمون ها نیز فکر نکنید.

2- كسانی كه طبق برنامه آزمون پيش نمی روند
این گروه از داوطلبان، عموماً کســانی هســتند که برنامه 
مطالعاتی خاص خود را دارند و طبق آن برنامه به مطالعه 
خود تا زمان کنکور ادامه می دهند. عده بسیار زیادی از این 
داوطلبان، آزمون های جامع را فرصتی برای سنجیدن خود 
و محک زدن تالش  خود دانسته و در این آزمون ها شرکت 
می کنند. ممکن اســت که نتیجه آزمون ها برای برخی از 
داوطلبان این گروه، با آنچه که خودشان از میزان مطالعه و 
معلوماتشان در نظر دارند، تا حدود زیادی مطابقت داشته 
باشد. اگر این طور باشد، پس کاری که شما باید بعد از هر 
آزمون انجام دهید، این است که، با توجه به نتایجی که از 
هر آزمون می گیرید، زمانی را برای رفع اشکال و مطالعه و 
مرور قسمت هایی که در آزمون از آنها نمره نگرفته یا کمتر 
نمره گرفته اید، اختصاص دهید. شما عزیزان هم باید به این 
موضوع توجه کنید که ممکن است برخی از مباحث را به 
خوبی ندانید، اما نمره هایتان در آن مباحث خوب باشد. این 
موضوع یا به سطح سختی سؤاالت باز می گردد و یا ناشي 
از آن است که شما به صورت شانسی، گزینه ای را انتخاب 
کرده ایــد. اگر مباحثی را به این صورت نمره گرفته بودید، 
حتماً وقتی را برای مرور و مطالعه مجدد کامل آن مبحث 

در کنار سایر رفع اشکال ها اختصاص دهید.
ممکن اســت در این گروه از داوطلبان، کسانی باشند که 
نمره هایی که در این آزمون ها می گیرند، با میزان مطالعه یا 
توانایی آنها در دروس مختلف، مطابقت نداشته و کمتر یا 
بسیار کمتر از حد مورد نظرشان باشد. قبل از هر چیز باید 

اشــاره کنیم که نباید نگران این مسأله باشید؛ زیرا ممکن 
است که ســؤاالت یک دوره از مباحثی باشد که شما آنها 
را کمتــر مطالعه کرده یا اصــاًل در برنامه مطالعاتی خود 
نگنجانده باشــید. اگر قصدتان این است که آن مطالب را 
مطالعه یا مرور کنید، پس اصاًل جای نگرانی نیســت؛ زیرا 
در وقــت باقی مانــده و با یک برنامه ریــزی خوب، حتماً 
می توانید این کار را انجام دهید؛ اما اگر قصد دارید که کاًل 
ایــن مباحث را به صورت نخوانده، رها کنید، این آزمون ها 
فرصت خوبی است تا به شما تراز و رتبه تان را در شرایطی 
اعالم کند که شــما تستی از این مباحث را جواب نداده یا 
کمتر جواب داده اید. گرچه جامعه آماری این آزمون ها در 
مقایسه با کنکور، کوچک تر است و به هیچ وجه با شرکت 
در آنها نمی توانید قضاوت دقیقی از شرایط خود در مقایسه 
با داوطلبان دیگر داشته باشید، اما با این حال، تا حدودی 
می توانید موقعیت خود را در این شرایط بسنجید و قضاوت 
بهتری از این موضوع داشته باشید که آیا حذف این مباحث 

عاقالنه است یا نه.
اگر به این نتیجه رســیده اید که خواندن این مباحث مهم 
نیست، پس طبق برنامه خود پیش بروید؛ اما اگر احساس 
می کنید که این مباحث بر رتبه و تراز شما در کنکور تأثیر 
قابل مالحظه ای خواهد گذاشت، می توانید با توجه به وقت 
و همچنین میــزان یادگیری خودتــان و مهم تر از همه، 
برنامه هایی که برای این روزهای باقی مانده دارید، زمانی را 
به مطالعه این مباحث اختصاص دهید. نکته ای که حتماً باید 
به آن توجه داشته باشید، این است که آیا در روزهای باقی 
مانده می توانید بخش هایی از این مباحث را، بدون اینکه به 
یادگیری درس های دیگر شما لطمه بزند، مطالعه کنید، و 
مهم تــر از همه، آن قدر مباحث را به خوبی یاد بگیرید که 
در کنکور به سؤاالت مباحث مورد نظر پاسخ دهید؛ اگر این 
طور اســت، پس حتماً این کار را بکنید؛ البته به این نکته 
هم توجه داشته باشید که الزم نیست همه مباحث را بلد 
باشــید. ما در میان داوطلبان سال های گذشته، کسانی را 
داشــته ایم که مطالب نخوانده داشته و رتبه و نتیجه های 
خوبی هم کسب کرده اند. در مورد مباحثی که قباًل خوانده 
و با این همه در آنها مشکل داشته اید، توصیه بیشتری داریم 
و آن توصیه این اســت که حتماً زمانی را برای رفع اشکال 
خود در آن بخش هــا اختصاص دهید تا هنگام کنکور در 

پاسخگویی به آنها، به مشکل برنخورید.
همه شما عزیزانی که در آزمون های جامع شرکت کرده اید، 
برای اینکه در این آزمون ها و مهم تر از همه در کنکور نتیجه 

خوبی را کسب کنید، حتماً به این نکات توجه کنید:

1- ممکن است که داوطلبان زیادی در این آزمون ها شرکت 
نکرده باشند. این داوطلبان نباید نگران وضعیت خود باشند. 
این گروه می توانند آزمون های سرعتی مشابه کنکور را، که 
عموماً از خرداد باید در برنامه مطالعاتی خود بگنجانند، به 

جای این آزمون ها قرار دهند.
2- نتیجه این آزمون ها نباید باعث ناراحتی یا خوشحالی 
بیش از حد شــما گردد؛ زیرا ممکن است که سؤاالت این 

آزمون ها سخت تر یا آسان تر از کنکور باشد.
3- این آزمون ها نباید باعث درگیری بیش از حد ذهن شما 
عزیزان، به خصوص کسانی شود که طبق برنامه مؤسسات 
پیش نمی روند؛ زیرا آنچه مهم است، این است که شما بتوانید 
به نقاط قوت و ضعف خود پی برده و درصدد رفع آنها برآیید.

4- دقت داشته باشید که فاصله بین آزمون  ها در این دسته، 
عموماً بیش از ده روز اســت؛ پس حتماً در روزهایی که تا 
آزمون بعدی در اختیار دارید، به رفع اشکال های خودتان به 

صورت جدی مبادرت کنید.
5- داوطلبان عزیز! هدف از برگزاري آزمون را تخمین رتبه 
و نزدیک شــدن به نتیجه موردنظر خود قرار ندهید؛ زیرا 
در صورتی که شما نتیجه خوبی از آزمون خویش نگیرید، 
روحیه خود را در چنین روزهای حساس و سر نوشت سازی 
از دست مي دهید یا بر عکس، دچار غرور و اعتماد به نفس 

کاذب مي شوید. 
6- یکی از مهم ترین کارکردهای این آزمون ها باید کمک به 
رفع اشکال شما باشد؛ پس حتماً به این موضوع توجه داشته 
باشید؛ به عالوه، یکی از بهترین کمک های این آزمون ها به 
شما، تقویت مهارت هاي فراشناخت است؛ یعني یاد بگیرید 
که چگونه یاد بگیرید و خودتان و توانایي هایتان را خوب 
بشناسید، و اینکه چگونه از ابزارها و امکانات خود به خوبي 
اســتفاده کنید. آزمون های جامع باید بیش از هر چیز به 
این مهارت های شما بیفزاید. در واقع، هدف از برگزاري این 
آزمون ها باید این باشــد که دانش آموزان بتوانند اشکاالت 
خــود را پیدا کنند و بعد بتوانند آن اشــکاالت را برطرف 
کنند، و پس از آن هم این دانش آموزان بتوانند، با استفاده از 
تجربیات و جمع بندي کامل اطالعات، خود را براي کنکور 
آماده کنند و تمام فرایندهایي را که در این آزمون ها پشت 
ســر گذاشــته اند، در کنکور پیاده کنند و از همه دانش و 
اطالعاتي که از آزمون های یاد شــده فرا گرفته اند، در این 

آزمون بسیار مهم به نحو مطلوب استفاده کنند.
7- آزمون های جامع نباید باعث پیش داوری شــما درباره 
کنکور شود؛ بلکه از این آزمون ها، فقط باید به عنوان ابزاری 
برای یافتن اشکاالت خود و تالش برای رفع آنها استفاده کنید.
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