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نکته

اگـر خواننـدگان دائمـي هفته نامـه پیک سـنجش به یاد 
داشـته باشـند، در اواخـر سـال گذشـته و هم زمـان بـا 
آغـاز مهلـت ثبت نـام داوطلبـان در آزمـون سراسـري 
سـال 1401، مـا بـه صـورت پـي در پـي، و البتـه بـا 
فواصـل چنـد هفتـه یـک بـار، مفـاد ایـن سـتون را بـه 
یـادآوري مـوارد الزم بـراي داوطلبـان این آزمـون مهم 
اختصـاص دادیـم کـه بـا عنـوان »همـراه بـا شـما تـا 
آزمـون سراسـري« انتشـار یافـت. حـال از آنجـا کـه از 
امـروز تـا آزمـون سراسـري 1401 کـه در روزهـاي 8، 
9، 10 و 11 تیـر مـاه برگـزار مي گـردد، حداقـل 9 روز 
باقي مانـده اسـت، و همچنیـن بـا توجـه به این شـرایط 
ویـژه  زمانـي بـراي داوطلبـان آزمـون سراسـري سـال 
جـاري، شایسـته دانسـتیم مـواردي را کـه رعایـت آنها 
در روزهـاي باقي مانـده تـا »کنکور« از سـوي داوطلبان 
ایـن آزمـون، راه هاي رسـیدن بـه موفقیت را بـراي آنها 
هموارتـر مي سـازد، در این سـتون در شـماره پیِش رو و 
شـماره آینـده، بـه طور فهرسـت وار بیـان کنیـم؛ با این 
توضیـح کـه این مـوارد، تمام مواردي نیسـتند که عمل 
بـه آنها براي کسـب موفقیـت در آزمون سراسـري الزم 
بـه نظـر مي رسـد، و البتـه هـر یـک از شـما داوطلبـان 
گرامـي نیـز مي توانیـد موارد دیگـري را در ایـن زمینه، 
کـه از نزدیـک بـا آنهـا برخـورد کرده اید، به مـوارد ذیل 

کنید: اضافـه 
در ایـن روزهـاي آخـر و فرصت هـاي پایاني، دیگـر زماني 
بـراي آغاز مطالعه هیچ درسـي نیسـت؛ بلکه بایـد در این 
ایـام، تنهـا بـه مـرور نـکات کلیـدي هـر یـک از دروس و 
جمع بنـدي آنهـا پرداخـت. جمع بنـدي مطالـب، زمانـي 
مثمـر ثمـر هسـت که ما همـه دروس را خوانـده و در این 
روزهـا تنها قصد مرور آنها را داشـته باشـیم تا از یادگیري 

کامـل آن دروس اطمینـان حاصـل کنیم.
در جمع بنـدي دروس، بهتـر اسـت مـواردي کـه در ذیـل 
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مي آیـد، رعایت شـود:
1- مرور درس هاي مطالعه شده.

2- مـرور آخریـن نکات مهـم و کلیدي هـر درس که آنها 
را بـه صـورت جداگانه یادداشـت کرده ایم.

3- جبـران ضعف هـا  و کاسـتي هاي آزمـون و مطالعـه و 
بازخوانـي آن دسـته از مطالبي که به پرسـش هاي مربوط 

بـه آنها پاسـخ نـداده یا پاسـخ نادرسـت داده ایم.
4- هرگـز روش مطالعـه خـود را در ایـن مرحلـه تغییر 
ندهیـد؛ بـه عبـارت دیگـر، بـه همـان  صورتـي کـه تـا 
بـه حـال مطالعـه کـرده و بـه آن شـیوه خـو گرفته اید، 
مطالعـه خـود را ادامـه دهید؛ زیـرا در این زمـان، دیگر 
فرصتـي بـراي آزمـودن سـایر روش هـاي مطالعـه باقي 

اسـت. نمانده 
5- بـه هیـچ وجه از سـاعات خـواب خود در ایـن ایام، کم 
نکنیـد؛ چون کاسـتن از سـاعات خـواب، بـازده مطالعه و 
کیفیـت یادگیري شـما را به صورت قابـل توجهي کاهش 

مي دهد.
6- برنامـه غذایي منظمي در ایـن روزها براي خود تدارک 
ببینید و از غذاهاي سـالم، تازه و پُر انرژي اسـتفاده کنید، 

و، در عیـن حال، پرخوري هم نکنید.
7- مطالعـه خـود را از یک سـاعت مشـخص شـروع و در 

یک سـاعت مشـخص نیـز تمـام کنید.
8- نگرش کلي خود را درباره آزمون سراسـري و سـؤاالتي 
کـه براي پاسـخگویي در این آزمون به شـما ارائه خواهند 
داد، با خوشـبیني واقع نگرانه اي همـراه کنید و در مجموع 
کـه  باشـید  مطمئـن  باشـید.  مثبت اندیـش  آن  دربـاره 
داشـتن نگـرش بدبینانـه دربـاره آزمـون سراسـري، تأثیر 
خوشـایندي بر آزمون شـما و چگونگي به انجام رسـاندن 

آن نخواهد گذاشـت.
9- آرامـش خـود را حفـظ کنیـد و در ایـن باره بـه موارد 

ذیـل توجـه کنید:
الـف - در همـه حـاالت و لحظـات خـود، بـه خصـوص 
در ایـن روزهـاي نزدیـک بـه آزمون سراسـري، تـوکل به 
پـروردگار الیـزال را، کـه بهتریـن آرامـش دهنـده مـا و 
سـرفصل همـه خوبي هاسـت، فراموش نکنید و همـواره از 
او یـاري بخواهیـد و براي حل مشـکالت و برطرف نمودن 

کاسـتي ها و ناخوشـي ها، فقـط بـه او پنـاه ببریـد.
ب - حفـظ آرامـش درونـي از سـوي داوطلـب و اطرافیان 

وي، بـه ویـژه والدیـن، مهم ترین چیزي اسـت کـه در این 
روزها بسـیار حیاتي و سرنوشـت سـاز است. 

پ - در ایـن روزهـاي آخـر قبـل از برگـزاري آزمـون، 
بـراي حفـظ آرامـش درونـي، بایـد از درگیـر شـدن بـا 
امروزیـن  زندگـي  در  کـه  هیجانـي،  مسـائل  هرگونـه 
مي خـورد،  چشـم  بـه  بیـش  و  کـم  مـا  از  یـک  هـر 
حتي االمـکان خـودداري کـرد. آگاه باشـید داوطلبانـي 
کـه بـا تـن و رواني خسـته و رنجور و خاطري پریشـان، 
در آزمـون سراسـري حضـور مي یابنـد، هـر چنـد که از 
آمادگـي درسـي و علمـي باالیـي نیـز برخوردار باشـند، 
نمي تواننـد بـه خوبـي از ذخیره هاي ذهني شـان در این 
چنـد سـاعت )آزمون سراسـري( اسـتفاده نماینـد، و به 
نتیجـه مطلوبـي کـه در انتظـار آن به سـر مي برنـد، نیز 

رسـید.  نخواهند 
10- پرداختـن بـه ورزش و تفریـح در ایـن ایـام، از دیگـر 
نـکات مهمي اسـت کـه الزم بـه نظـر مي رسـد؛ بنابراین، 
نـکات ذیـل را دربـاره ورزش و تفریـح در ایـن روزهـا بـه 

خاطر داشـته باشـید:
الـف - پرداختـن بیـش از انـدازه بـه ورزش و تفریـح و 
همچنیـن دوري کامـل داوطلـب از این دو مقولـه در این 
ایـام، هـر دو بـه یـک انـدازه اشـتباه اسـت؛ پـس حفـظ 

تعـادل را در انجـام ایـن مـوارد از یـاد نبریـد.
ب - در این فرصت، براي حفظ شـادابي و نشـاط و باال 
بـردن روحیـه خود، بهتر اسـت که به انجـام ورزش هاي 
مناسـب و قابـل دسترسـي، ماننـد: پیـاده روي در یـک 
فضـاي مناسـب چـون پار ک هـا و بوسـتان هاي شـهري 
یـا باغات روسـتایي، دوچرخه سـواري، شـنا، و بازي هاي 
مـورد عالقـه خـود، ماننـد: تنیـس روي میـز، فوتبـال، 
والیبـال، شـطرنج و ... بپردازیـد و بدیـن ترتیـب، تـن و 
روانتـان را شـاداب و پرنشـاط سـاخته و خـود را بـراي 
حضـوري شـکوهمند در ایـن مسـابقه بـزرگ کشـوري 

کنید. آمـاده 
پ - اختصاص حداکثر دو تا سـه سـاعت در هر شـبانه روز 
بـراي انجـام ورزش هایي کـه در بند پیـش از آنها صحبت 
شـد، مناسـب به نظـر مي رسـد؛ در هر صـورت، میانه  روي 

در انجـام ایـن کار و هـر کار دیگـري را فراموش نکنید.
مهــم  آزمون هــاي  ســایر  و  سراســري  آزمــون  در 

باشــید. موفــق  زندگي تــان 
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، 
در  ماه،  خرداد   2۵ چهارشنبه  روز 
در  آزمون ها  اجرایی  عوامل  نشست 
استان سیستان و بلوچستان، از حضور 
آزمون  در  داوطلب   8۴1 و  هزار   ۶۶
سراسری 1۴01 در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
دکتر عبدالرسول پورعباس، در این نشست 
خصوص  به  شهدا،  یاد  گرامی داشت  با 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  شهدای 
همه  همکاری  با  سراسری  آزمون  گفت: 
دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار می شود و 
تالش شده است با جلسات و هماهنگی های 
برگزار شده، آزمون سراسری سال جاری در 

بهترین شرایط برگزار شود.
 وی  در مورد وضعیت داوطلبان استان 
سیستان و بلوچستان در آزمون سراسری 
سال گذشته )1400(، گفت: نرخ قبولی 
داوطلبان این استان در بخش با آزمون، 
حدود 9 درصد است که نشان می دهد با 
تالش  باید  استان،  این  آموزشی  تقویت 
قبولی  نرخ  فاصله  برای کاهش  مضاعفی 
با استان های رده باالتر به عمل آید؛ زیرا 
میانگین نرخ کشور در پذیرش با آزمون، 
حدود 13 درصد است، و استان سیستان 

و بلوچستان در رتبه 28 کشوری است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: 
بخش  در  بلوچستان،  و  سیستان  استان 
نرخ  با  نیز  تحصیلی  سوابق  با  پذیرش 
بوده   30 استانی  رتبه  دارای  درصد،   22
دقیق،  برنامه ریزی  با  امیدواریم  که  است 

رتبه این استان هم ارتقاء پیدا کند. 

دکتر پورعباس، در مورد وضعیت داوطلبان 
استان سیستان و بلوچستان در گروه های 
مختلف آزمایشی، گفت: استان سیستان و 
آزمون در گروه  با  بلوچستان، در پذیرش 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، با نرخ حدود 
که  دارد  را  کشوری  رتبه 18  درصد،   30
استان ها  از  بسیاری  به  نسبت  رتبه،  این 
هدایت  تقویت  با  و  است  بوده  مناسب تر 
تحصیلی وضعیت بهتری برای این استان 
علوم  آزمایشی  گروه  در  می خورد.  رقم 
بلوچستان،  و  استان سیستان  نیز  تجربی 

رتبه 25 را کسب کرده است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه 
داد: داوطلبان استان سیستان و بلوچستان 
در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز با نرخ 

10 درصد، در رتبه 25 کشوری بوده اند.
 وی، در ادامه، وضعیت داوطلبان در همه 
بررسی  تفکیک  به  را  استان  شهرهای 
استان،  دانشگاه های  مورد  در  و  کرد 
قبولی  نرخ  که  شود  تالش  باید  گفت: 

استان  این  دانشگاه های  فارغ التحصیالن 
دکتری  و  کارشناسی ارشد  مقاطع  در 
افزایش یابد؛ عالوه بر این، ظرفیت ها در 
برخی از دانشگاه های استان، از جمله در 

دانشگاه زابل نیز تکمیل نشده است.
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
در مورد داوطلبان آزمون سراسری سال 
بلوچستان،  و  استان سیستان  1401 در 
این  از  داوطلب   841 و  هزار   66 گفت: 
جاری  سال  سراسری  آزمون  در  استان 
تعداد، حدود  این  از  شرکت کرده اند که 
علوم  آزمایشی  گروه  در  نفر  هزار   30
آزمایشی  گروه  در  نفر  هزار   17 انسانی، 
علوم تجربی و فقط 2860 نفر در گروه 
شرکت  فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی 
کرده اند؛ علی رغم اینکه وضعیت رتبه این 
استان در گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی، بهتر از سایر رشته ها بوده است که 
این  در  تحصیلی  هدایت  می دهد  نشان 

استان باید ارتقاء یابد.

اخبار هفته

وام  مبلغ  وزارت علوم،  دانشجویان  رفاه  رئیس صندوق 
ودیعه مسکن دانشجویان متأهل را در شهر های بزرگ، 
شهرهای  و  نفر  هزار   ۵00 باالی  جمعیت  با  شهرهایی 

کوچک اعالم کرد.
دکتر مسعود گنجی گفت: در اجرای بند هشت قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت، اگر 4 هزار و 700 میلیارد تومان از طریق 
سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

علوم اختصاص داده شود، این صندوق در شهر تهران، برای هر 
دانشجوی متأهل )و اگر هر دو زوج دانشجو باشند، به یکی از آنها( 

150 میلیون تومان وام ودیعه مسکن اختصاص می دهد.
میلیون  نفر، 120  هزار  باالی 500  برای شهرهای  افزود:  وی 
به عنوان  برای شهرهای کوچک، 65 میلیون تومان  تومان، و 
ودیعه مسکن در اختیار این دسته از دانشجویان قرار خواهیم 

داد.

جزئیات وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل اعالم شد

رئیس سازمان سنجش: 

66   هزار داوطلب استان سیستان و بلوچستان 
در آزمون سراسري سال جاری شركت كرده اند

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

برگزاری امتحانات و 
کالس های تابستانی 

حضوری شد
علـوم،  وزارت  آموزشـی  معـاون 
رؤسـای  بـه  بخشـنامه ای 
امتحانات  دانشـگاه ها در خصوص 
پایان تـرم و امتحانات تابسـتانی 

ابـالغ کـرد.
دکتـر قاسـم عمـو عابدینـی، معـاون 
آموزشـی وزارت علوم، در بخشـنامه ای 
کـرد:  اعـالم  دانشـگاه ها  رؤسـای  بـه 
مـوارد  از  برخـی  بـه  عنایـت  بـا 
اسـتعالم شـده از سـوی دانشـگاه ها و 
مؤسسـات آمـوزش عالـی در خصوص 
مقـررات آموزشـی در اتمـام نیمسـال

1400-1401 و بازه تابسـتانی 1401، 
مـوارد زیـر را بـرای دسـتور هماهنگی 

و اقـدام به اسـتحضار می رسـاند:
1- امتحانـات پایـان نیمسـال جـاری، 
بـه  رشـته ها  و  مقاطـع  تمامـی  در 
می شـود. برگـزار  حضـوری   صـورت 

دانشـگاه  تشـخیص  صـورت  در   -2
مبتنـی بـر ارائه دروس عملـی / نظری 
/ نظـری -عملـی دوره هـای کاردانی و 
کارشناسـی در بـازه تابسـتانی، تمامی 
جلسـات کالس در هـر درس، طبـق 
ضوابـط و مقـررات آموزشـی و مطابـق 
برنامـه  و  بـا میـزان سـاعات مصـوب 
برگـزار  بـه شـکل حضـوری  درسـی، 

. د شو
3- امتحانـات بازه تابسـتانی به  صورت 

حضوری برگزار شـود.
4- در دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی، 
تابسـتانی مجـاز  بـازه  ارائـه درس در 

. نیست

با ابالغ بخشنامه وزارت علوم
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آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
آزمون  قرنطینه  ویژگی های  کشور، 

سراسری را تشریح کرد:.
رئیس  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر 
با  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
آزمون  فعالیت های  اینکه  بر  تأکید 
پروسه  گفت:  است،  یکساله  سراسری 
از  قبل  ماه  چهار  تا  سه  آزمون سازی، 
شده  نهایی  سراسری  آزمون  برگزاری 
و  چاپ  تایپ،  برای  قرنطینه  وارد  و 

آرایی می شود. صفحه 
وی، با بیان اینکه محیط قرنطینه بسیار 
بسته است، گفت: امسال به دلیل اینکه 
آنها  باید  و  شده  طراحی  پاسخنامه  سه 
کار  روند  شوند،  لینک  دفترچه ها  با 
چهارماهه شده و با توجه به تغییراتی که 
صورت پذیرفته، حجم کار قرنطینه سه و 
نیم برابر شده است؛ در چنین شرایطی، 
چه  آن  بر  اضافه  روز  یک  حتی  تحمل 
بسیار سخت  دیده شده،  تدارک  قبل  از 

است.
  فعالیت سیستم های امنیتی برای 

برگزاری آزمون سراسری
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
آزمون  برگزاری  در  کرد:  خاطرنشان 
فعال  امنیتی  سیستم های  سراسری، 
نیروی  از  اعم  کشور،  تمام  و  می شوند 
برگزاری  برای  اورژانس،  و  انتظامی 
آزمونی با امنیت کامل بسیج می شوند و 

هر کدام برنامه ریزی خود را دارند.
وی گفت: افراد حاضر در قرنطینه، چند 
بیکار  سراسری،  آزمون  به  مانده  شب 
می شوند و کاری برای انجام دادن ندارند؛ 
از  سخت تر  بسا  چه  روز،  چند  این  اما 
روزهای دیگر بر آنها می گذرد؛ زیرا باید 
تا آخرین روز برگزاری آزمون سراسری، 
در قرنطینه بمانند و امکان خروج از آن 

را ندارند.
   امکان خروج هیچ چیزی از 

قرنطینه وجود ندارد !
دکتر پورعباس، با تأکید بر اینکه امکان 
ورود مواد غذایی به داخل قرنطینه هست، 
اما امکان خروج هیچ چیزی از آن وجود 

ندارد، گفت: هوای مستقیم وارد قرنطینه 
آزمون سراسری نمی شود و هوا از پنج تا 
هفت الیه فیلتر سنگین عبور می کند تا 
امکان نفوذ هیچ چیزی از داخل به خارج 

از قرنطینه وجود نداشته باشد.
قرنطینه،  اینکه در چاپخانه  بیان  با  وی، 
در  گفت:  است،  فعال  سرویس  سه 
بزرگ  سرویس  سه  قرنطینه،  چاپخانه 
شخصی  و  چاپ  از  بعد  چاپ،  از  قبل 
سازی دفترچه ها و قرار دادن آنها داخل 
پاکت و پلمب آنها مهیاست؛ ضمن آنکه 
قرنطینه،  چاپخانه  صدای  و  سر  تحمل 
عنوان  به  نیست؛  مقدور  هرکسی  برای 
ساعتی  که  چاپخانه،  منگنه کوب  مثال، 
6 هزار تولید دارد، صدایی مانند شلیک 
گلوله دارد، و وقتی دستگاه کار می کند، 
زمین می لرزد و خوابیدن در این محیط، 

واقعاً سخت می شود.

کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
دانشگاه  صندلی های  کرد:  خاطرنشان 
و  آنهاست،  حق  که  است  افرادی  برای 
صندلی  این  نتوانیم  نکرده  خدا  اگر  ما 
برسانیم،  اوست،  حق  که  کسی  به  را 
کرده ایم؛  خیانت  ملت  به  و  نموده   خطا 
بنابراین، تمام سختی هایی که همکارانم 
بابت  می کنند،  تحمل  شرایط سخت  در 
این است که داوطلبان به حقشان برسند.

   درخواست اختصاص سختی 
كار برای كاركنان قرنطینه

 وی، با بیان اینکه سختی کار در قرنطینه 
آزمون سراسری، بسیار زیاد است، گفت: 
محترم  اول  معاون  با  می کنیم  تالش 
تعاون،  محترم  وزیر  و  جمهور  رئیس 
هماهنگی هایی  اجتماعی  رفاه  و  کار 
همکاران  از  بخش  این  تا  باشیم  داشته 
ما در سازمان سنجش آموزش کشور هم 

زیان آور  و  سخت  مشاغل  مزایای  شامل 
پنج  است که  شوند؛ چون خیلی سخت 
تا شش ماه بدون هیچ دسترسی و وسیله 
تنها  بود.  دور  خود  خانواده  از  ارتباطی، 
گیرنده داخل قرنطینه، تلویزیون است و 
وجود  قرنطینه  در  دیگری  گیرنده  هیچ 
ندارد. ضمناً سقف قرنطینه دوالیه است و 
تمام سیگنال ها را رصد می کند؛ همچنان 
در  ما  همکاران  خانواده  برای  گاهی  که 
اتفاقات  بوده اند،  قرنطینه  در  که  مدتی 
ناگواری هم افتاده است، اما این عزیزان 
نداشته اند؛  را  قرنطینه  از  خروج  امکان 
از  یکی  که  داشته ایم  را  مواردی  حتی 
نزدیکان همکاران ما فوت کرده، ولی آنها 
بعد از مراسم چهلم و هنگام خروج از آن، 

متوجه این واقعه دردناک شده اند.
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
چین  در  قبل،  چندی  کرد:  خاطرنشان 
با  اما  دادند،  آزمون  نفر  میلیون   12
با ما دارند،  آنها در مقایسه  امکاناتی که 
نرخ خطایشان خیلی باالست و خودشان 
را پذیرفته اند. آن چیزی  این مسأله  هم 
مردم  نجابت  داریم،  ما  و  ندارند  آنها  که 
هستند  مردم  همین  و  است،  کشور مان 
که کمک می کنند تا آزمون سراسری در 
برقرار  صحت کامل  و  امنیت  و  آرامش 

شود.

ترشیح ویژگی های قرنطینه آزمون رسارسی
از زبان رئیس سازمان سنجش
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در دستورالعملی اعالم شد

جزئیات برگزاری ترم تابستانی 
رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد

تمدید مجدد مهلت ثبت نام 
»انتقال و مهمانی« 

دانشجویان علوم پزشکی
دانشگاه های  در  مهمانی  متقاضی  دانشجویان 
علوم پزشکی کشور، تا پایان روز ۳1 خرداد ماه 
اقدام  ثبت نام خود  به  نسبت  که  دارند  فرصت 

کنند. 
به  توجه  با  مهمانی،  و  انتقال  متقاضی  دانشجویان 
از  می توانند  ماه  خرداد   31 تا  شده،  تمدید  مهلت 
طریق وب گاه اینترنتی و تابلوهای اعالنات دانشگاه 
به دانشجویان، نسبت به ثبت درخواست رسیدگی و 
پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و مهمانی دانشجویان 
رعایت  با  و  مشخص  زمانی  داده های  اساس  بر 
موضوعات مورد تأکید در بخشنامه 26  آبان 1400 
آموزشی  آیین نامه های  مطابق  مصوب،  شرایط  و 
مختلف،  مقاطع  رشته  در  برنامه ریزی  عالی  شورای 

اقدام کنند.
و  »انتقال  سامانه  بندی  زمان  جدول  اساس  بر 
دانشجویان  ثبت نام  مهلت  دانشجویان،  مهمانی« 
مدارک،  بارگذاری  و  مبدأ  دانشگاه های  در  متقاضی 
از روز 20 فروردین ماه شروع شده است، برای  که 

چندمین بار تمدید شد.
سوی  از  نقص  اعالم  و  مدارک  بررسی  همچنین 
دانشگاه های مبدأ و ویرایش از سوی دانشجویان نیز، از 
روز یکشنبه اول خرداد ماه آغاز شده است، و در نهایت، 
رسیدگی و اعالم نتیجه درخواست دانشجویان از سوی 

دانشگاه مبدأ، تا روز 12 تیر ماه ادامه دارد.
درخواست  نقص  اعالم  و  مدارک  بررسی  ضمناً 
و  مقصد  دانشگاه  سوی  از  متقاضی  دانشجویان 
آغاز  ماه  تیر   18 روز  از  نیز،  آنها  سوی  از  ویرایش 

خواهد شد و تا روز 20 تیر ماه ادامه دارد.
درخواست  نتیجه  اعالم  و  رسیدگی  نهایت،  در 
دانشجویان متقاضی برای انتقال و مهمانی از سوی 
اعالم  جاری  سال  ماه  مرداد  نیز،  مقصد  دانشگاه 

خواهد شد.
وزارت بهداشت تأکید کرد: در صورتی که این سامانه 
هر  پذیرش  از  نباشد،  فعال  دانشگاه ها  از  برخی  در 
وزارتخانه  این  به  دانشجویان  ارجاع  و  مکاتبه  گونه 
در خصوص  انجام انتقال یا مهمانی  خارج از سامانه 

مذکور، جلوگیری خواهد شد.
ممنوعیت  به  توجه  با  بهداشت،  وزارت  اعالم  طبق 
تکمیلی،  تحصیالت  مقاطع  دانشجویان  انتقال 
تصمیم گیری در خصوص انتقال دانشجویان متقاضی 
مهمانی یا انتقال در این مقطع، طبق روال سال های 
گذشته، در کمیسیون موارد خاص  انتقال دانشجویان 
انجام  تخصصی  دکتری  و  کارشناسی ارشد  مقاطع 

خواهد شد.

آزاد  دانشگاه  پزشکی  غیر  رشته های  برای   1۴01 1۴00ـ  تحصیلی  سال  تابستانی  دوره  دستورالعمل 
اسالمی ابالغ شد.

دکتر  والمسلمین  االسالم  اسالمی، حجت  آزاد  دانشگاه  کشاورزی  و  مهندسی  علوم،  معاون  علمائی،  جواد  دکتر 
عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر سیدمحمد بطحائی، معاون آموزش های 
عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی، دستورالعمل دوره تابستانی سال تحصیلی 1400ـ 1401 برای رشته های 

غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی را به رؤسای استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کردند.
این دستورالعمل، در راستای استفاده بهینه از توان و قابلیت های منابع انسانی، صرفه جویی در زمان و نیز استفاده 
از تمام ظرفیت ها، پتانسیل های موجود دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص برگزاری دوره آموزشی تابستانی در مقاطع 
مختلف تحصیلی و در راستای اجرای بند 2 راه کنش ها و اقدامات کالن کاری با موضوع ارتقاء کیفیت و کارآمدی 

دوره های تحصیلی سند تحول و تعالی دانشگاه، ابالغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت نام دوره تابستانی در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی، از تاریخ 18 تیر ماه  آغاز 

می شود و تا 24 تیر ماه ادامه دارد.
کالس های درسی این دوره نیز از تاریخ 25 تیر ماه لغایت 3 شهریور ماه )شش هفته آموزشی( بدون احتساب زمان 
ثبت نام و امتحانات برگزار می شود و زمان برگزاری امتحانات دوره یاد شده نیز از تاریخ 5 تا 10 شهریور ماه است.

تعداد کل ساعات تدریس دروس نظری و عملی دوره تابستانی، مشابه نیمسال های اول و دوم است و طی شش 
هفته آموزشی اجرا می شود. ضمناً واحدهای دانشگاهی موظف هستند که در خصوص واحدهای درسی ارائه شده 

در دوره تابستانی، اطالع رسانی الزم را انجام دهند. 
حداکثر تعداد واحدهای درسی قابل اخذ در دوره تابستانی برای مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی، به 

شرح جدول زیر است:

کاردانی پیوسته مقطع
به کارشناسی

کارشناسی پیوسته 
و ناپیوسته

دکتری تخصصیکارشناسی ارشد

حداکثر 
تعداد واحد 

انتخابی

2 درس )یک درس 88
جبرانی و یک درس 
اصلی یا تخصصی( تا 
سقف 6 واحد درسی

2 درس جبرانی 
تا سقف 4 واحد 

درسی

بر اساس این دستورالعمل، برای دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی، که با حداکثر 10 واحد درسی فارغ التحصیل 
می شوند، اخذ 10 واحد در دوره تابستانی بالمانع است. همچنین اخذ دروس وصایای حضرت امام خمینی )ره( و 

انس با قرآن کریم، عالوه بر حداکثر تعداد واحد انتخابی ذکر شده در جدول، بالمانع است.
براساس بندهای این دستورالعمل، ارائه دروس در دوره تابستانی اختیاری است و تمام دانشجویان می توانند در 
واحد محل تحصیل یا یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر کشور )فقط در یک واحد دانشگاهی(، با 
موافقت گروه تخصصی و معاونت آموزشی یا معاونت علمی واحدهای دانشگاهی مبدأ و مقصد، در این دوره ثبت نام 

کنند.
در این دستورالعمل آمده است: اخذ یا تمدید پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در دوره تابستانی امکان پذیر 
نیست. ضمناً ثبت نام ارزیابی جامع و اخذ یا تمدید رساله در دکتری تخصصی در دوره تابستانی امکان پذیر نیست 

و چنین اقدامی تخلف آموزشی محسوب می شود.
تحصیل،  دانشگاه محل  از  معرفی نامه  ارائه  با  غیردولتی(  و  دولتی  از  )اعم  دانشگاه ها  سایر  دانشجویان  همچنین 
می توانند در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی، که مجری دوره تابستانی هستند، ثبت نام و انتخاب واحد 

کنند.
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اخبار هفته

گزینـش  و  علمـی  مصاحبـه 
پذیرفته شـدگان  بـرای  عمومـی 
ورودی  آزمـون  اول  مرحلـه 
 1۴01 سـال  کارشناسی ارشـد 
دانشـگاه معـارف اسـالمی کلیـه 
رشـته ها، در اواسـط تیـر مـاه به 
صـورت حضـوری صـورت خواهد 

گرفـت.
مرحلـه  پذیرفته شـدگان  اسـامی 
اختصاصـی  ورودی  آزمـون  اول 
کارشناسی ارشـد سـال 1401 دانشـگاه 
معـارف اسـالمی، بـه ترتیـب نام رشـته 

شـد. اعـالم  نام خانوادگـی،  و 
برابـر  چنـد  اسـاس  بـر  لیسـت،  ایـن 

ظرفیـت اعالم شـده و نتایـج نهایی پس 
از انجـام مصاحبـه )مصاحبـه علمـی و 
گزینـش عمومـی( و طی کـردن مراحل 
پذیـرش اعالم خواهد شـد. الزم به ذکر 
اسـت کـه داوطلبـان خواهـر، مصاحبـه 

روان شـناختی نیـز خواهنـد داشـت.
می بایسـت  رشـته ها  کلیـه  داوطلبـان 
بـه منظـور گزینش، در سـامانه گزینش 
بدیهـی  کننـد.  ثبت نـام  رهبـری  نهـاد 
اسـت کـه عدم ثبت نـام در این سـامانه، 
مراحـل  ادامـه  از  انصـراف  منزلـه  بـه 
و  می شـود  تلقـی  قبولـی  و  پذیـرش 
داوطلـب حـق هیچ گونـه اعتراضـی در 
ایـن زمینـه نخواهد داشـت؛ ضمن آنکه 

پذیـرش نهایـی داوطلبـان نیـز پـس از 
وابسـته  علمـی،  مصاحبـه  در  قبولـی 
بـه نظـر مثبـت گزینـش نهـاد رهبـری 

خواهـد بـود.
چگونگـی ثبت نـام در سـامانه گزینـش 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری، 
متعاقبـاً از طریـق پیامـک بـه داوطلبان 
اعـالم می شـود. ضمنـاً مصاحبـه علمی، 
در حـد منابـع و کتب مرجع و تخصصی 

رشـته مورد نظـر خواهـد بود.
مصاحبـه  برگـزاری  محـل  همچنیـن 
کلیـه رشـته ها )خواهـران و بـرادران(، 
در سـاختمان دانشـگاه معارف اسـالمی 
بـه آدرس: قـم، ابتـدای بلـوار جمهوری 

اسـالمی، بیـن کوچـه 4 و 6، پالک 72، 
طبقـه دوم )بخـش مصاحبـه( خواهـد 

. د بو
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه مصاحبـه 
بـرای  عمومـی  گزینـش  و  علمـی 
کلیـه  اول  مرحلـه  پذیرفته شـدگان 
بـه  مـاه  تیـر  اواسـط  در  رشـته ها، 
خواهـد  صـورت  حضـوری  صـورت 

فـت. گر
سـاعت  و  تاریـخ  کـه  اسـت  گفتنـی 
دقیـق مصاحبـه هـر داوطلـب و مدارک 
مـورد نیـاز نیـز متعاقبـاً از طریق همین 
سـایت )سـامانه گزینـش نهـاد رهبری( 

اطالع رسـانی خواهـد شـد.

زمان مصاحبه علمی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی اعالم شد

 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس 
جلسه  در  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
برگزاری  آفسایت های  و  مراکز  با  مشورتی 
سابقه طوالنی  به  اشاره  آیلتس، ضمن  آزمون 
گفت:  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  مدت 
بر  کنون،  تا  تأسیس  ابتدای  از  سازمان  این 
اساس عدالت و شفافیت، آزمون های مختلف 
را با بهترین شکل ممکن و امنیت کامل برگزار 
بین داوطلب روستایی در  کرده است و هرگز 
دورترین منطقه کشور با افراد متمول یا عالی 

رتبه، هیچ گونه تفاوت و تبعیضی قائل نیست.
دکتر پورعباس، در خصوص جایگاه سازمان سنجش 
و اعتبار جهانی آن، گفت: سازمان سنجش، در حوزه 
تمام  مطمئن  و  اصلی  تکیه گاه  آموزشی،  عدالت 
مراکز  و  دانشگاه ها  به  ورودی  و  آموزشی  سیستم 
آموزش عالی است، و اگر این اعتماد خدشه دار شود، 
عماًل همه آموزش عالی زیر سؤال می رود؛ لذا دقت 
نظر و تابعیت از قوانین و مقررات در تمام آزمون ها، از 

جمله برگزاری آزمون آیلتس، باید رعایت شود.
برگزاری  در  سازمان  این  سابقه  به  اشاره  با  وی، 
به  تافل   آزمون  اولین  آزمون های خارجی، گفت: 
صورت الکترونیکی و بدون کاغذ در ایران، از سوی 
سازمان سنجش برگزار شد و ما می توانیم بر اساس 
قانون و شفافیت، آزمون آیلتس را با امنیت کامل 

برگزار کنیم.
متأسفانه   داد:  ادامه  سنجش،  سازمان  رئیس 
اعالم  آیلتس  آزمون  در  تخلفات  از  گزارش هایی 
شده است؛ لذا الزم است که مراکز برگزاری آزمون 
آیلتس، با تعامل با یکدیگر، شورای اعتبارسنجی و 

اجرا  مرحله  به  و  کنند  طراحی  را  سیاست گذاری 
درآورند تا بتوانیم امنیت صد درصد این آزمون را 

تأمین کنیم.
ماه  چند  طی  سنجش،  سازمان  شد:  متذکر  وی 
گذشته، نظارت بر  فرایند برگزاری آزمون آیلتس 
را افزایش داده و آماده است که با همکاری وزارت 
احوال،  ثبت  سازمان  و  انتظامی  نیروی  کشور، 

امنیت کامل این آزمون را نیز تأمین کند.
دکتر پورعباس گفت: هر سال قرار است جشنواره ای 
این  در  که  شود  برگزار  سنجش  سازمان  طرف  از 
آزمون  کننده  برگزار  مراکز  بهترین  از  ما  جشنواره، 
تجلیل  آیلتس،  آزمون  جمله  از  خارجی،  زبان های 
می کنیم تا ارتباط دوسویه سازمان سنجش با مراکز 
و آفسایت های برگزار کننده آزمون، که جزء بخش 

خصوصی هستند، مستمر و مثمرثمر باشد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در خاتمه، 
با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه ها در برگزاری آزمون 
این حوزه  در  دانشگاه ها  کرد:  آیلتس، خاطرنشان 
که  چرا  کنند؛  آفرینی  نقش  می توانند  خوبی  به 
دارند،  که  تجربه ای  و  آموزشی  علمی،  سابقه  با 
تا  باشند  هتل ها  برای  خوبی  جایگزین  می تواند 
این  در  تضمین شود.  آزمون  این  برگزاری  امنیت 
چارچوب  در  باید  آفسایت ها  و  مراکز  همه  مسیر، 
قانون و مقررات و بر اساس استاندارد برای برگزاری 
آزمون آیلتس همت کنند تا این آزمون، همچون 
مجری  سنجش  سازمان  که  آزمون هایی  دیگر 
برگزاری آنهاست، در صحت و سالمت کامل برگزار 
شود و باعث عدالت گستری و اطمینان خاطر مردم 

عزیز شویم.

رئیس سازمان سنجش: 

نظارت بر آزمون هاي آیلتس را افزایش مي دهیم
دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  مرکز سنجش،  رئیس 
تأییـدیه  استعـالم  سامانه  اندازی  راه  از  اسالمی،  آزاد 

تحصیلی دانش آموختگان این دانشگاه خبر داد.
بـا  افـزود:  ایـن خبـر،  اعـام  بـا  معصومـه طباطبایـی،  دکتـر 
همـکاری مرکـز فنـاوری اطاعـات و شـبکه علمـی دانشـگاه، 
سـامانه اسـتعام تأییدیـه تحصیــلی دانشـگاه آزاد اسـامی به 

شـد. انـدازی  راه   https://estelam.iau.ir نشــانی: 
آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  رئیس 
تحصیـلی  تأییدیـه  استعــام  سـامانــه  رونمایی  از  اسامی، 
با حضور  این دانشگاه در جلسه هیأت رئیسه،  دانش آموختگان 

دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسامی، خبر داد.
و  الکترونیکی  رسمی  پاسخ  مرجع  تنها  اینکه  بر  تأکید  با  وی، 
آزاد  دانشگاه  سوی  از  صادره  دانشنامه های  تأییدیه  استعام 
اسامی، سامانه فوق است، ادامه داد: کلیه سازمان ها و نهادها، 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و شرکت های خصوصی، می توانند 
برای دریافت کد دسترسی به سامانه یاد شده، با مرکز سنجش، 

پذیرش و فـارغ التحصیـلی دانشـگاه آزاد اسامی مکاتبه کنند.
آزاد،  دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  رئیس 
افزود: راه اندازی این سامانه، یکی از اقدامات این دانشگاه برای 
که  است  فرصت طلبی  و  سودجو  شرکت های  و  افراد  با  مقابله 
تحت عناوین مختلف، اقـدام به تبلیغ مدارک جعـلی مـی کننـد.

دکتر طباطبایی خاطرنشان کرد: تنها راه اخذ مدرک معتبر از 
تأیید  مورد  راه های  از  دانشگاه  به  ورود  اسامی،  آزاد  دانشگاه 
مرکز  از  پذیرش  و صدور سند  آموزش کشور  سازمان سنجش 
واحدهای  در  تحصیل  ادامه  و  دانشگاه  این  پذیرش  و  سنجش 

دانشگاهی است.
وی، همچنین از بهره برداران مدارک تحصیلی خواست تا پس 
از ارائه مدرک از سوی افراد، حتمًا برای استعام تأییدیه مدارک 

تحصیلی خود اقدام کنند.

سامانه استعالم تأییدیه تحصیلی 
دانشگاه آزاد راه اندازی شد 
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آموزشی  »کارگاه  آموزشی  دوره 
رسانه«  برای  علمی  نویسی  گزارش 
مطالعات  پژوهشکده  سوی  از 
پژوهشگاه  ارتباطات  و  فرهنگی 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 
صورت  به  ماه  تیر   12 تاریخ  در 

مجازی برگزار می شود. 
دوره آموزشی »ارتباطات و روزنامه نگاری 
و  آموزش  راستای  در  فناوری«  و  علم 
ارتقاء اصول و فنون تخصصی ارتباط گری 
با  فناوری،  و  علم  روزنامه نگاری  و 
و  روزنامه نگاران  پرورش  و  تربیت  هدف 
ارتباط گران متخصص، حرفه ای و تحلیلگر، 
در مدرسه تابستانه روزنامه نگاری علوم و 

فناوری برگزار می شود.
تخصصی  کارگاه   9 قالب  در  دوره،  این 
اجرا خواهد شد و کارگاه دوم با موضوع 
رسانه ها«  برای  علمی  »گزارش نویسی 

برگزار می شود.
و  گزارش  تعاریف  و  »کارکردها 
خبری«،  گزارش  »انواع  گزارشگر«، 
»گزارش های تحقیقی«، »تفاوت گزارش 
نوشتن«،  شیوه های  از  دیگر  برخی  با 
تهیه  »اجزای گزارش«، »مراحل عملی 
گزارش«، »الگوهای ساختاری گزارش«، 
نویسی«،  گزارش  مختلف  »سبک های 
»لیدنویسی در گزارش« و »تیترزنی در 
گزارش«، از جمله سرفصل ها و محتوای 

این دوره آموزشی است.
»افزایش  هدف  با  آموزشی،  دوره  این 
ـ  فلسفی  مبانی  مورد  در  نظری  دانش 
دانش  توسعه  و  اندازها  چشم  و  نظری 
و  علمی«  نویسندگی  و  ارتباطات 
»ارتقاء مهارت عملی در تولید و توزیع 
حوزه  در  عمومی  و  تخصصی  محتوای 
آموزش  نهادهای  برای  فناوری  و  علم 
عمومی ها  روابط  ترویجی،  غیررسمی، 
اجتماعی«،  و  جمعی  رسانه های  و 
توانمندسازی:  و  تقویت  »بازآموزی، 
مهارت های  تقویت  و  روزرسانی  به 
حرفه ای روزنامه نگاران و عالقه مندان به 
اشتغال در نهادهای آموزش غیررسمی، 

رسانه های  و  عمومی ها  روابط  ترویجی، 
شنیداری«  و  دیداری  و  چاپی  آن الین، 

برگزار می شود.
این دوره آموزشی، که برای دانشجویان، 
و  متخصصان  تمامی  و  پژوهشگران 
با  است،  مفید  انسانی  علوم  عالقه مندان 
ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری همراه است و 
دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه 

است.
بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
ــام  ــتر و ثبت ن ــات بیش ــب اطالع کس
در ایــن دوره آموزشــی، به وب ســایت: 

ــد. ــه کنن Mata.ihcs.ac.ir  مراجع

پزشکی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد  آزمون  نهایی  کلید 
سال 1۴01، روز شنبه 28 خرداد ماه در سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی منتشر شد.
آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال 1401 در 34 حوزه 
امتحانی برای 43 رشته و 11 مجموعه در دانشگاه های علوم پزشکی 
در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روزهای 5 و 6 خرداد ماه برگزار شد.
ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  در  نفر   464 و  هزار   59 تعداد 
رشته های گروه علوم پزشکی سال 1401 ثبت نام کردند که با توجه 
به آمار شرکت کنندگان در دو رشته، در نهایت تعداد 64 هزار و 

173 نفر در این آزمون شرکت کردند.
کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال 1401 
روز 8 خرداد ماه منتشر شد و کلید نهایی این آزمون نیز، پس از 
رسیدگی به اعتراضات، روز شنبه 28 خرداد ماه روی سایت مرکز 

سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
الزم به یادآوری است که ظرفیت پذیرش، به همراه کارنامه علمی 
مرحله اول این آزمون، در نیمه اول تیر ماه اعالم می شود؛ ضمن 
محل  رشته  انتخاب  همراه  به  داوطلبان،  کلیه  رشته  انتخاب  آنکه 
مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون نیز در همین بازه زمانی 

انجام می گیرد.
ارتش و رشته  بقیه اهلل،  اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد،  همچنین 
مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی برای مرحله دوم، در روز 
متقاضیان  آزمون  اعالم می شود و سپس مرحله دوم  ماه  مرداد   19
دانشگاه شاهد، بقیه اهلل، ارتش و رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه 

علوم توانبخشی نیز در روز 24 مرداد ماه برگزار می شود.
گفتنی است که اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 
گروه علوم پزشکی سال 1401 به همراه کارنامه نهایی، در نیمه دوم 
شهریور ماه منتشر می شود و پذیرفته شدگان، پس از اعالم نتایج، 

در همین زمان در دانشگاه ها ثبت نام می کنند.

ارائه »گزارش نویسی علمی برای رسانه ها« در مدرسه تابستانه روزنامه نگاری علوم و فناوری

در سایت مرکز سنجش پزشکی

کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد
گروه علوم پزشکی سال 1401 منتشر شد

15 تا 25 تیر ماه:

ثبت نام در ترم تابستانی دانشگاه  پیام نور
دانشگاه  پیام نور،  عمومی  روابط  کل  مدیر 
تابستانی  ترم  ثبت نام  جزئیات  به  اشاره  با 
ترم  واحد  انتخاب  گفت:  دانشگاه  پیام نور، 
آغاز  ماه  تیر   1۵ از  دانشگاه  این  تابستانی 
می شود و تا 2۵ تیر ماه ادامه خواهد داشت.

دکتر محسن حیدری، افزود: طبق اعالم معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه، کلیه 
با مراجعه  دانشجویان می توانند در مهلت مقرر، 
نشانی:  به  گلستان  آموزشی  جامع  سامانه  به 
زمان  بندی  برنامه  مطابق   ،reg.pnu.ac.ir
و  کارشناسی  دوره های  دانشجویان  برای  شده 
این  انتخاب واحد در  به  کارشناسی ارشد، نسبت 

ترم اقدام کنند.
وی در خصوص ثبت تقاضای مهمانی دانشجویان، 
نیز گفت: کلیه دانشجویان می توانند از 12 تا 15 
سیستم  به  مهمانی  درخواست  ثبت  برای  تیرماه 

ثبت نام  و  پذیرش  ضمناً  کنند.  مراجعه  گلستان 
مهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها نیز تا 20 تیر 

ماه در مراکز و واحدهای مجری امکان پذیر است.
دکتر حیدری، با اشاره به نحوه برگزاری کالس ها، 
نظری،  دروس  آموزشی  کالس های  شد:  یادآور 
کشور،  سطح  در  الکترونیکی  صورت  به  صرفاً 
الکترونیکی  آموزش  سامانه  در  و  استان  منطقه، 

دانشگاه  پیام نور ارائه می شود.
وی، با تأکید بر اینکه ارائه دروس به شیوه خودخوان 
قرآن  داشت: درس جزء سی  اظهار  نیست،  مجاز 

کریم به صورت عادی و بدون استاد ارائه می شود.
تاریخ  دانشگاه  پیام نور،  عمومی  روابط  کل  مدیر 
از  را  تابستانی  ترم  متمرکز  امتحانات  برگزاری 
26 مرداد ماه لغایت اول شهریور ماه اعالم کرد 
و گفت: حذف و اضافه دروس در دوره تابستانی 

امکان پذیر نیست.

داوطلبان،  از  ثبت نام  مهلت 
به منظور شرکت در مصاحبه 
دکتری  آزمون  بدون  دوره 
استعدادهای  ویژه  تخصصی 
آزاد  دانشگاه  درخشان 
اسالمی، تا روز شنبه ۴ تیرماه 

تمدید شد.
به  داوطلبان،  از  ثبت نام  مهلت 
منظور شرکت در مصاحبه دوره 
تخصصی  دکتری  آزمون  بدون 
درخشان  استعدادهای  ویژه 

روز  تا  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
شنبه 4 تیر ماه تمدید شد.

مرحله  به  یافته  راه  داوطلبان 
دکتری  دوره  علمی  مصاحبه 
استعدادهای  ویژه  تخصصی 
روز  تا  می توانند  درخشان، 
به  مراجعه  با  ماه،  تیر   4 شنبه 
پذیرش  سنجش،  مرکز  سایت 
آدرس:  به  فارغ التحصیلی  و 
نسبت   www.sanjesh.org
به ثبت نام خود به منظور شرکت 

در مصاحبه اقدام کنند.
که  است  یادآوری  به  الزم 
مصاحبه علمی کلیه داوطلبان 
صورت  به  جاری،  سال  در 
تهران  در  متمرکز  و  حضوری 
برگزار می شود و زمان و نحوه 
جلسه  به  ورود  برگه  دریافت 
از  پس  حضوری،  مصاحبه 
طی  ثبت نام،  فرآیند  اتمام 
منتشر  جداگانه ای  اطالعیه 

خواهد شد.

تا 4 تیر ماه تمدید شد

ثبت نام مصاحبه بدون آزمون دكتری ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد
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گفـت:  آزمـون سراسـری  رئیـس شـورای حفاظـت 
ارتباطـی  وسـایل  هرگونـه  از  داوطلبـان  اسـتفاده 
زمـان  در  حافظـه دار  دسـتگاه های  و  الکترونیکـی 
برگـزاری آزمـون سراسـری، ممنـوع اسـت و موجب 
محرومیـت یک تا ده سـاله از شـرکت در ایـن آزمون 

می شـود.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، دکتر محمدحسین 
با  سراسری،  آزمون  حفاظت  شورای  نشست  در  حاجیلو، 
یادآوری مفاد قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون های 
سراسری، گفت: نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی 
و دستگاه های حافظه دار در آزمون سراسری جرم است، بلکه 
حتی همراه داشتن این گونه وسایل بدون استفاده از آنها نیز 

منجر به محرومیت در این آزمون می شود.
از  تشکر  ضمن  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  مقام  قائم 
رصد  و  شناسایی  در  انتظامی  و  امنیتی  نهادهای  اقدامات 
سوداگران کنکور در شبکه های اجتماعی مجازی، تأکید کرد: 
قانون در تشدید مجازات افراد متخلف در شبکه ها و گروه ها 
صراحت دارد و ارتکاب هر یک از اعمال تخلف آمیز مرتبط با 
آزمون سراسری در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه، به 
نیز  پنج سال  تا  از یک  به حبس  نوع جرم، می تواند  تناسب 

منجر شود.
داوطلبان  ویژه  به  و  گرامی  والدین  اینکه  بر  تأکید  با   وی، 
نگیرند  قرار  تبلیغات کذب  تأثیر  تا تحت  باشند  عزیز مراقب 
گره  کنکور  و کالهبرداران  به سوداگران  را  و سرنوشت خود 
نزنند، گفت: یکی از شرایط اجرای عدالت آموزشی برای همه 
داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی، مقابله جدی با هر نوع تخلف و تقلب است؛ لذا شورای 
نهادهای  ظرفیت  از  بهره گیری  با  سراسری،  آزمون  حفاظت 
اطالعاتی و امنیتی، اقدامات الزم را برای پیش گیری و مقابله 

با هر نوع تخلف، انجام خواهد داد.
دکتر حاجیلو، در ادامه، گفت: ضرورت دارد داوطلبانی که وارد 
شبکه های مجازی مدعی تقلب و تضمین قبولی شده اند، هر 
چه سریع تر از این شبکه ها خارج شوند تا مشمول مجازات های 

قانونی نشوند.
اینکه  به  اشاره  با  سراسری،  آزمون  حفاظت  شورای   رئیس 
مردم  همه  به  متعلق  و  ملی  رویداد  یک  سراسری،  آزمون 
امنیتی  اجرایی،  دستگاه های  همه  خوشبختانه،  گفت:  است، 
دارند  سنجش  سازمان  با  خوبی  بسیار  همکاری  انتظامی،  و 
مطمئن،  و  ایمن  سالم،  آزمون  یک  برگزاری  برای  شرایط  و 

آماده است.
 وی، با اشاره به برگزاری نشست های متعدد مسؤوالن سازمان 
سنجش با عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون در همه استان های 
وجود  به  استان ها  سطح  در  الزم  آمادگی های  گفت:  کشور، 
آمده و آموزش مناسبی به عوامل حفاظتی نیز داده شده است 

تا توان کنترل هر نوع تخلفی را داشته باشند.

تسـهیالت اسـتفاده از مرخصـی یـا مهمـان 
شـدن مـادران دانشـجوی دارای فرزنـد زیر 
دو سـال حداکثـر تـا چهـار نیمسـال بـدون 
احتسـاب در سـنوات، به دانشـگاه های کشور 

شـد. ابالغ 
دانشجویی  کمیته  رئیس  صابری،  محمدرضا  دکتر 
و فرهنگی قرارگاه صیانت از جمعیت دانشگاه علوم 
قانون   27 و   26 ماده  طبق  گفت:  مشهد،  پزشکی 
تسهیالت  جمعیت،  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
آموزشی برای دانشجویان دارای فرزند در نظر گرفته 

شده و به دانشگاه ها ابالغ شده است.
و  دانشجویی  کمیته  اقدامات  به  اشاره  با  وی، 
فرهنگی قرارگاه صیانت از جمعیت به منظور اجرای 
سیاست های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده 
با  کمیته،  این  در  داشت:  اظهار  جمعیت،  جوانی  و 
دانشجویی  فرهنگی  معاونت  واحدهای  همکاری 
دانشگاه، در وهله اول، اقدام به شناسایی دانشجویان 
که  دانشجویانی  آمار  استخراج  با  و  کردیم  متأهل 
با مراجعه به صندوق  در سال های 1399 و 1400 
رفاه دانشجویان از تسهیالت ویژه متاهالن برخوردار 
شده اند، به آمار تقریبی 1800 نفر دانشجوی متأهل 

دست پیدا کردیم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
مشهد، افزود: تسهیالتی که این گروه از دانشجویان 
وام  تحصیلی،  وام  از:  عبارت  کرده اند،  استفاده 
بیمه  وام  دستیاری،  وام  مسکن،  ودیعه  ضروری، 
تأمین اجتماعی )سوابق و درمانی(، وام بیمه تکمیلی 
درمان، وام ازدواج، وام تولد فرزند، وام عتبات و وام 

شهریه بوده است.
خبری  پایگاه  در  کرد:  خاطرنشان  صابری،  دکتر 
با  دانشگاه،  این  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت 
و  فرزند  دارای  دانشجویان متأهل  و رصد  پی گیری 

صدای  تا  می شود  تالش  آنان،  دغدغه های  انعکاس 
به گوش مسؤوالن  فرزند  دارای  متأهل  دانشجویان 
حمایتی  قوانین  وضع  به  توجه  با  تا  شود  رسانده 
داشتن  و شیرینی  ببرند  بهره  آن  از  بتوانند  جدید، 

فرزند را در شرایط مساعدتری تجربه کنند.
رئیس کمیته دانشجویی و فرهنگی قرارگاه صیانت 
درباره  مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  جمعیت  از 
فرزند،  دارای  یا  باردار  دانشجویان  با  مرتبط  قوانین 
گفت: تسهیالت، طبق ماده 26 و 27 قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، برای دانشجویان دارای 
به  فرزند، تسهیالت آموزشی در نظر گرفته شده و 
ذی نفع  دانشجویان  و  است  شده  ابالغ  دانشگاه ها 

می توانند از این قوانین حمایتی بهره ببرند.
وی، با اشاره به برخی از این تسهیالت، خاطرنشان 
کرد: مرخصی یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب 
یا  مرخصی  دانشجو،  باردار  مادر  برای  سنوات  در 
زیر  فرزند  دارای  دانشجو  مادران  شدن  مهمان 
احتساب  بدون  نیمسال  چهار  تا  حداکثر  سال  دو 
در سنوات و آموزش غیر حضوری و مجازی مادران 
این  از  بخشی  سال،  سه  زیر  فرزند  دارای  دانشجو 

تسهیالت است.
استاد  سقف  سهمیه  افزایش  گفت:  صابری  دکتر 
یا  باردار  دانشجوی  دارای  استاد  برای  راهنمایی 
دارای فرزند شیرخوار، موافقت با کاهش نوبت کاری 
شب مادران دانشجو دارای فرزند زیر دو سال، کسر 
تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان به ازاء 
برای مادران، گذراندن تعهدات  هر فرزند شش ماه 
محل  در  پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمات  قانون 
سکونت خود مادران و تعویق تعهدات قانون خدمات 
دارای  و  باردار  مادران  برای  پیراپزشکان  و  پزشکان 
فرزند زیر دو سال تا دو سال، از دیگر تسهیالت این 

قانون برای دانشجویان ذی نفع است.

 استفاده داوطلبان از هرگونه 
وسایل ارتباط الکترونیکي در 
آزمون سراسري ممنوع است

در راستای قانون حمایت از خانواده

ابالغ مرخصی و مهمانی مادران دانشجو 
بدون احتساب سنوات، به دانشگاه ها

اخبار هفته
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اخبار هفته

جزئیات آیین نامه جدید تسهیالت استعدادهای درخشان دندان پزشکی

مدیـر امور نخبـگان و دانشـجویان 
استعداد درخشـان وزارت بهداشت، 
اجرایـی  آیین نامـه  تغییـرات  از 
تحصیـل  ادامـه  تسـهیل  جدیـد 
نخبـگان  درخشـان،  اسـتعدادهای 
و اسـتعدادهای برتـر در دوره هـای 
داد. دندان پزشـکی خبـر  تخصصی 

دکتر محمد بهناز افزود: آیین نامه اجرایی 
جدید تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای 
برتر  استعدادهای  و  نخبگان  درخشان، 
دندان پزشکی،  تخصصی  دوره های  در 
آموزش  شورای  نشست  آخرین  در 
دندان پزشکی و تخصصی، به تصویب رسید.

مقایسه ای  بررسی  شد:  یادآور  وی 
نشان  آیین نامه جدید،  و  فعلی  آیین نامه 
موارد  امتیازات،  بخش  در  که  می دهد 
ورود  به  و  است  شده  روز  به  متعددی 
دوره های  به  درخشان  استعدادهای 

تخصصی دندان پزشکی کمک می کند.
دکتر بهناز، با اشاره به تغییرات آیین نامه 
40 امتیازی برای استعدادهای درخشان، 
نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های 
آیین نامه  در  داشت:  اظهار  تخصصی، 
و  برنز کشوری  و  نقره  مدال های  جدید، 
آزمون   100 تا   50 رتبه های  همچنین 

سراسری دارای امتیاز شدند.
آموزشی،  امتیازات  بخش  در  افزود:  وی 
نفرات  و  پانزدهم  تا  یازدهم  نفرات 
پایه  علوم  آزمون  بیستم  تا  شانزدهم 
کشوری و نفرات اول تا سوم آزمون علوم 
پایه منطقه ای آمایشی نیز امتیاز دریافت 

می کنند.
مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد 
به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  درخشان 
اظهار  آیین نامه،  این  تغییرات  دیگر 
دارندگان  درصد   10 بخش  در  داشت: 
اساس  بر  فارغ التحصیلی  برتر  رتبه های 
تغییراتی  نیز  ورودی  ظرفیت  در  معدل 
را شاهد هستیم و 5 درصد اول فهرست 
فهرست  دوم  درصد   3 امتیاز،   20
فهرست  سوم  درصد   2 و  امتیاز   16

12 امتیاز می گیرند.
آیین نامه  تغییرات  از مهم ترین  وی یکی 
تحصیل  ادامه  تسهیل  جدید  اجرایی 
و  نخبگان  درخشان،  استعدادهای 
برتر در دوره های تخصصی  استعدادهای 

مدارک  به  امتیازدهی  را  دندان پزشکی 
تحصیلی همزمان در دو رشته یا دو دوره 
تحصیلی  مدارک  به  گفت:  و  برشمرد 
هم زمان در دو رشته کارشناسی یا دوره های 
یا   MD-PhD یا   MBA یا   MPH
امتیاز  آیین نامه  این  در  نیز   MD-MS

تعلق گرفته است.
در  اول  رتبه  کسب  افزود:  بهناز،  دکتر 
واحد  اتمام  گواهی  ارائه  و  دوره  پایان 
اختصاص  مالک  دوره،  پایان  مدرک  یا 

امتیاز این بخش است.
وی به اهمیت بخشی به المپیاد علمی ـ 
آیین نامه  در  بهداشت  وزارت  دانشجویی 
تحصیل  ادامه  تسهیل  جدید  اجرایی 
و  نخبگان  درخشان،  استعدادهای 
استعدادهای برتر اشاره کرد و گفت: در 
رتبه های  به  آیین نامه،  این  جدید  تغییر 
ـ  علمی  المپیادهای  در  کشوری  برتر 
پایه،  علوم  حیطه های  در  دانشجویی 
حوزه سالمت  مدیریت  پزشکی،  آموزش 
در حوزه انفرادی و مدال های طال، نقره، 
و  در حوزه گروهی  و  تقدیر،  لوح  و  برنز 
امتیاز  نیز  برنز،  و  نقره  طال،  مدال های 

اختصاص داده شده است.
مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد 
به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  درخشان 
آیین نامه  پژوهشی در  امتیازات  تغییرات 
تحصیل  ادامه  تسهیل  جدید  اجرایی 
و  نخبگان  درخشان،  استعدادهای 
تخصصی  دوره های  برتر  استعدادهای 
رتبه های  دندان پزشکی، گفت: در بخش 
مصوب  داخلی  معتبر  جشنواره های  برتر 
زمینه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

به  هم  سوم  و  دوم  رتبه  پزشکی،  علوم 
گروه برگزیدگان اضافه شدند.

تا  اول  رتبه های  همچنین  افزود:  وی 
سوم برگزیدگان کشوری جشنواره شهید 
مطهری، در صورت مشارکت افراد، امتیاز 
اعضاء  ارتقاء  آیین نامه  با  برابر  را  الزم 

هیأت علمی دریافت می کنند.
چاپ  بخش  در  شد:  یادآور  بهناز  دکتر 
داخلی  معتبر  مجالت  در  علمی  مقاالت 
پژوهشی  علمی -  رتبه  دارای  خارجی  و 
در زمینه علوم پزشکی )مطابق آیین نامه 
نیز  علمی دانشگاه ها(  هیأت  اعضاء  ارتقاء 
7 امتیاز به عنوان حداکثر امتیاز هر مقاله 
بخش  این  به  اعتبار،  بر حسب  خارجی، 

اضافه شده است.
به  بخش  چند  شدن  اضافه  درباره  وی، 
معتبر  کنگره های  در  شرکت  موضوع 
بین المللی،  یا  ملی  پزشکی  علوم  علمی 
خاطرنشان کرد: در این بخش، هر مورد 
سخنرانی علمی بین المللی، پوستر علمی 
داخلی،  علمی  سخنرانی  بین المللی، 
خاص  امتیازات  نیز  علمی داخلی  پوستر 

خود را کسب می کند.
مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد 
داشت:  اظهار  بهداشت،  وزارت  درخشان 
به  توجه  جدید،  آیین نامه  در  مهم  نکته 
اختراع،  و  فناوری  جمله  از  روز،  مسائل 
شده  ثبت  مورد  هر  رو،  همین  از  است؛ 
اولیه  نمونه  ساخت  شرط  به  داخلی، 
در  شده  ثبت  اختراع  یا  ابداع  بخش  در 
زمینه علوم پزشکی که به تأیید معاونت 
بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 

رسیده باشد، امتیاز می گیرد.

از دیگر نکات جدیدی که به  افزود:  وی 
تحصیل  ادامه  تسهیل  اجرایی  آیین نامه 
و  نخبگان  درخشان،  استعدادهای 
تخصصی  دوره های  برتر  استعدادهای 
دندان پزشکی اضافه شده است، هر مورد 
کتاب چاپ شده در زمینه پزشکی دارای 
تأییدیه هیأت انتشارات دانشگاه )مطابق 
دانشگاه ها(  علمی  اعضاء  ارتقاء  آیین نامه 

است.
اهمیت  به  اشاره  با  بهناز،  دکتر 
فعالیت های تحقیقاتی کاربردی در حوزه 
این  در  امتیاز  اختصاص  و  پزشکی  علوم 
حوزه، گفت: در موضوع مجری طرح های 
و  کاربردی  توسعه ای،  بنیادی  تحقیقاتی 
سایر حیطه های معتبر پژوهشی در حیطه 
دانشگاه های  تأیید  با  نیز،  پزشکی  علوم 
علوم پزشکی مربوط یا معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت، بر اساس طرح 
بین المللی، طرح ملی و طرح دانشگاهی، 

امتیاز تعلق می گیرد.
وی، با اشاره به تغییرات امتیازات بخش 
گفت:  اجتماعی،  و  فردی  توانمندی های 
معتبر  مدرک  کسب  به  بخش،  این  در 
زبان خارجی دوم )IELTS با نمره 6.5 
خارجی  زبان های  و  معادل  تافل  باال،  به 

معادل( امتیاز اختصاص یافته است.
امور نخبگان و دانشجویان استعداد  مدیر 
بخش  درباره  بهداشت،  وزارت  درخشان 
توانمندی های فردی و اجتماعی و ارتباط 
وزارت  دانشجویی  ـ  علمی  المپیاد  با  آن 
بهداشت در این آیین نامه، گفت: در تغییر 
جدید آیین نامه، به رتبه های برتر کشوری 
در  دانشجویی  ـ  علمی  المپیادهای  در 
حیطه های استدالل بالینی، مطالعات میان 
رشته ای، کارآفرینی در بستر دانشگاه های 
و مدال های  انفرادی  هزاره سوم در حوزه 
حوزه  در  و  تقدیر،  لوح  و  برنز  نقره،  طال، 
گروهی و مدال های طال، نقره و برنز، نیز 

امتیاز اختصاص داده شده است.
اجرایی  سوابق  کرد:  خاطرنشان  وی، 
انسان  اقدامات  در  حضور  مدیریتی،  و 
دوستانه و داوطلبانه، مشارکت در زمینه 
اقدامات ویژه در حیطه علوم پزشکی، از 
آموزشی  کمک  تجهیزات  و  مواد  قبیل 
و  استانی  دانشگاهی،  رده های  در  نیز، 

کشوری امتیاز می گیرند.
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هشدار

برای  موفقیت  آرزوی  ضمن 
منظور  به  گرامی،  داوطلبان 
استانداردتر  و  بهتر  چه  هر  برگزاری 
کامل،  نظم  و  آرامش  برقراری  و  آزمون 
سراسری  آزمون  در  ذیل  مالحظات  رعایت 
سال 1۴01 الزامی است و تخطی از موارد زیر، 
به  داوطلبان  برای  را  شدیدی  محرومیت های 

دنبال خواهد داشت.
1 – الزم است که داوطلبان گرامی، در همه مراحل 
برگزاری آزمون، نظم و آرامش را رعایت نموده و از 
بی نظمی، خودداری  به هرگونه  دامن زدن  و  ایجاد 

نمایند.
زدن  هم  بر  به  منجر  که  اقدامی  هرگونه   :1 تذکر 
نظم جلسه آزمون گردد، تخلف محسوب می شود و 

عواقب آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود.
2 – مخدوش نمودن پاسخنامه یا هر اقدام دیگری 
که در تصحیح پاسخنامه ها ایجاد مشکل کند، تخلف 
مقررات  مطابق  فرد خطاکار  با  و  می شود  محسوب 

برخورد خواهد شد.
در  صحبت  و  سؤاالت  پاسخ  تبادل  هرگونه   –  3
خالصه  و  یادداشت  بردن  همراه  آزمون،  جلسه 
 ... و  صندلی  محل  تغییر  و  جزوه  و  کتاب  درس، 
تخلف محسوب می شود و متخلفان، مطابق مقررات، 

مشمول محرومیت های شدیدی خواهند شد.
4 – شرکت فرد دیگری به جای داوطلب اصلی در 
جلسه آزمون، جرم محسوب می شود و فرد جایگزین 

تحویل مراجع انتظامی می گردد.
در مشخصات  مغایرت  هرگونه  که  است  الزم   –  5
و  داوطلب، سهمیه  یا عکس  جلسه  به  ورود  کارت 
.... در هنگام پرینت کارت ورود به جلسه، از طریق 
رفع  باجه  به  مراجعه  یا  کارت  مشخصات  ویرایش 

نقص، برطرف گردد.
6 – چنان چه در هر یک از مراحل ثبت نام اینترنتی 
در آزمون، برگزاری آزمون، پذیرش و ثبت نام در محل 
یا حین تحصیل، مشخص شود که  قبولی  دانشگاه 
فرد داوطلب، اطالعات غیرواقعی یا مدارک مجعول 
از  جلوگیری  است، ضمن  داده  ارائه  یا  نموده  ثبت 
قانون رسیدگی  مطابق  متخلف،  فرد  تحصیل  ادامه 
به تخلفات و جرائم آزمون های سراسری با وی رفتار 

خواهد شد.
7 – با توجه به اینکه آزمون سراسری، رأس ساعت 
مقرر برگزار و درهای حوزه امتحانی به موقع بسته 
حداقل  داوطلبان،  همه  که  است  الزم  شد،  خواهد 
حوزه  در  آزمون،  فرآیند  شروع  از  قبل  ساعت  یک 
به شناسایی محل  نسبت  قبل  از  و  امتحانی حاضر 

آزمون خود اقدام نمایند.
الکترونیکی  وسیله  هرگونه  داشتن  همراه   –  8

قابل توجه داوطلبان
آزمون سراسری سال 1401 

صورت  به  حتی  همراه،  تلفن  جمله:  از  مخابراتی،  و 
خاموش، پیجر، هندزفری، ساعت هوشمند و ... ممنوع 
و تخلف محسوب می شود و متخلفان، مطابق مقررات، 

مشمول محرومیت های شدیدی خواهند شد.
برگزاری  پایان  تا  داوطلبان  شرایطی،  هیچ  تحت   –  9
جلسه آزمون، حق خروج از جلسه امتحان را نخواهند 

داشت.
و  داوطلبان  حقوق  رعایت  و  حفظ  منظور  به   –  10
تضمین امنیت آزمون، مسؤوالن حوزه برگزاری آزمون، 
با خود  از ورود داوطلبانی که وسایل اضافی و ممنوعه 
لذا  آورد؛  خواهند  عمل  به  جلوگیری  دارند،  همراه  به 
به داوطلبان اکیداً توصیه می گردد که از همراه داشتن 
جداً  آزمون،  برگزاری  حوزه  در  اضافه  وسایل  هرگونه 

خودداری فرمایند.
و  تقلب  مدعی  مجازی  شبکه های  در  عضویت   –  11
تضمین قبولی، خرید و فروش سؤاالت آزمون، یا پاسخ 
قانون  مطابق  و  می شود  محسوب  تخلف  و  ممنوع  آنها 
رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری، این 
بررسی  سراسری  آزمون های  بدوی  هیأت  در  تخلفات 
داوطلبان  برای  را  شدیدی  محرومیت های  و  می شود 

متخلف به دنبال خواهد داشت.
و  نظرات  همه  می توانند  گرامی،  داوطلبان   –  12
برگزاری  روند  بهبود  راستای  در  را  خود  پیشنهادهای 

آزمون ها در فرم های نظرسنجی، که در این خصوص 
سنجش  سازمان  سایت  در  آزمون  برگزاری  از  بعد 

آموزش کشور قرار داده می شود، منعکس نمایند.
13 – از داوطلبان و خانواده محترمشان درخواست 
می شود که در نهایت هشیاری و مراقبت از گرفتار 
و  مؤسسات سودجو  و  افراد  از  برخی  دام  در  شدن 
فضای مجازی، هرگونه  واهی  تبلیغات  و  کالهبردار 
خبر مشکوک در این زمینه را از طریق شماره های: 
۳۶1821۵1 – 02۶ و ۳۶1821۵2 – 02۶ یا آدرس 
 hefazatazmon@sanjesh.org:الکترونیکی
اداره کل حراست سازمان سنجش  به ستاد خبری 

آموزش کشور اعالم نمایند.
تذکر 2: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر )اصل 
همه  در  عکس دار(  شناسنامه  اصل  یا  ملی  کارت 

مراحل آزمون، الزامی است.
ارتباطی  وسیله  هرگونه  داشتن  همراه  تذکر۳: 
آزمون،  برگزاری  مراحل  همه  در  الکترونیکی  و 
محرومیت از شرکت در آزمون و پذیرفته شدن در 

آن را به دنبال خواهد داشت.
تذکر۴: از تردد بی مورد در محل برگزاری آزمون، 

جداً خودداری نمایید.
تذکر۵: برای پیش گیری از تجمع، حضور خود در 

حوزه امتحانی را به دقایق پایانی موکول ننمایید.
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به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش مقطع 
کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1۴01 مي رساند 
که ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش، از روز یکشنبه 
مورخ 1۴01/0۳/29 آغاز شده است و تا روز یکشنبه 
مورخ 1۴01/0۴/0۵ ادامه خواهد یافت. داوطلباني که داراي 
شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنمای 
ثبت نام و انتخاب رشته هستند، مي توانند در پذیرش این 
مرحله ثبت نام نمایند. همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام و 
انتخاب رشته در این پذیرش، هم زمان با شروع ثبت نام، از 
طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس همگان 

گردیده است.
ضمناً به اطالع داوطلبان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد 
اسالمی می رساند که الزم است برای پذیرش در رشته های 
سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  دانشگاه،  این  آزمون  با 
یادآوری  به  نمایند. الزم  ثبت نام  آموزش کشور  سنجش 
است که زمان انتخاب رشته برای رشته محل های با آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقباً از سوی این دانشگاه اطالع 
رسانی خواهد شد. آن دسته از داوطلباني که عالقه مند 
به پذیرش در رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون 
آزمون( دانشگاه آزاد اسالمی هستند، الزم است که برای 
اطالع از جزئیات آن، به درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و 

پذیرش دانشگاه مذکور مراجعه نمایند.
شرایط ثبت نام :

عالقه مندان به تحصیل در مقطع کارشناسي ناپیوسته، 
مي بایست، ضمن اطالع از شرایط عمومي و اختصاصي، 
ضوابط  به  مربوط  مقررات  عمومي،  وظیفه  مقررات 
ثبت نام اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه، 
منحصراً  هستند،  مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در 
در  مندرج  )طبق ضوابط  ثبت نامی  مجموعه  یک  در 
این  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
آزمون( متقاضي شوند. الزم به توضیح است که پذیرش 
در برخی از رشته هاي امتحاني مذکور، بدون آزمون و 
کارداني(  مقطع  کل  )معدل  تحصیلي  سوابق  براساس 
یا  صورت خواهد پذیرفت )دانشجویاني که در شهریور 
بهمن ماه سال 1401 فارغ التحصیل خواهند شد، الزم 
نیمسال  پایان  تا  گذرانده  واحدهاي  میانگین  که  است 
اول سال تحصیلي 1400-1401 )1400/11/30( را در 

تقاضانامه ثبت نامي خود درج کنند(. 
تذکر مهم 1: آن دسته از دانشجویان سال آخر، که 
تا زمان توزیع اینترنتي کارت شرکت در آزمون )از 
تاریخ 1۴01/۶/1 تا 1۴01/۶/۳(،  موفق به دریافت 
مدرك فارغ التحصیلي در مقطع کارداني میشوند، 
الزم است که نسبت به درج معدل فارغ التحصیلي 
خود در تاریخ مقرر، در قسمت مربوط به ویرایش 
اطالعات در درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام 

کنند.
که  امتحانی،  رشته های  متقاضیان   :2 مهم  تذکر 
کاردانی(  )معدل  تحصیلی  سوابق  با  آنها  پذیرش 

انجام می شود، الزم است که در درج معدل خود 
هر  صورت  در  زیرا  آورند؛  عمل  به  را  کافی  دقت 
گونه مغایرت معدل یا اعالم معدل اشتباه، اگر در 
گرفته  قرار  پذیرش  این  پذیرفته شدگان  ردیف 

باشند، قبولی آنان لغو خواهد شد.
همه داوطلبان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحاني 
آنان با آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( 
و  راهنما  دفترچه  ضوابط  مطابق  که  است  الزم  باشد، 
و  ثبت نام  مذکور  آزمون  در  اطالعیه،  این  توضیحات 
در  ثبت نام  عدم  صورت  در  زیرا  نمایند؛  رشته  انتخاب 
تاریخ مقرر، پذیرش داوطلب پس از پایان مهلت تعیین 

شده، امکان پذیر نخواهد بود.
زیر  اقدام های  می بایست  آزمون،  این  در  ثبت نام   برای 

انجام گیرد: 
1- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
در   www.sanjesh.org نشاني:  به  کشور   آموزش 

زمان مقرر )1401/03/29 لغایت 1401/04/05(. 
2-  مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته.

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

مبلغ 9۴۵/000  به  نام  ثبت  اعتباري  کارت  خرید   -4
خرید  سامانه  از  ریال  هزار(  پنج  و  چهل  و  )نهصد 

کارت اعتباری درگاه اطالع رساني این سازمان. 
5- پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به داوطلبان 

به مبلغ 12/000 )دوازده هزار( ریال.
یادآوری 1: چنان چه عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي- 
پرداخت  بر  عالوه  که،  است  الزم  هستید،  غیرانتفاعي 
 200/000 مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام،  مبلغ 
)دویست هزار( ریال دیگر نیز براي دوره هاي مذکور 

به صورت اینترنتی اقدام نمایید.
دستورالعمل و نحوه 

تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم 
پیش نویس تقاضانامه مندرج در انتهاي دفترچه مذکور را 
تکمیل کنند و سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه 
به درگاه اطالع رسانی این سازمان، اطالعات الزم را براساس 
نمایند. راهنماي  افزاري ثبت نام وارد  نرم  برنامه  بندهاي 
جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي 
موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند 

به این راهنما مراجعه نمایند. 
ضمناً داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نامی 
صورت  در  چون  نمایند؛  دقت  خود  رشته  انتخاب  و 
مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن وی، 

مطابق مقررات و ضوابط با داوطلب رفتار خواهد شد.
ثبت نام،  مرحله  در  داوطلب  چنان چه  یادآوری2: 

خود  عکس  ارسال  در  یا  نماید  ارائه  اشتباه  اطالعات 
مرتکب اشتباه شود )اعم از اینکه سهواً یا عمداً باشد(، 
با وي  مقررات  برابر  و  تلقي می شود  متخلف  عنوان  به 

رفتار خواهد شد. 
زمان برگزاری، توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:

بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارداني 
دسته  آن  )براي   1401 سال  ناپیوسته  کارشناسي  به 
آزمون  با  آنها  پذیرش  که  ثبت نامي  مجموعه هاي  از 
است(، در روز جمعه مورخ 1۴01/0۶/0۴ برگزار خواهد 
مورخ  سه شنبه  روز  از  که  است  الزم  داوطلبان  شد. 
1401/06/01 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/06/03 
با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به 
خود  آزمون  در  شرکت  راهنماي  و  کارت  پرینت  تهیه 
اقدام نمایند. محل برکزاری آزمون داوطلبان، بر اساس 
 31 بند  در  مندرج  امتحاني  حوزه  شهرستان  و  استان 
است  مقتضي  لذا  مي گردد؛  تعیین  ثبت نام  تقاضانامه 
که داوطلبان، با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر تعیین 

شده در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند.
زمان انتخاب کد رشته محل هاي انتخابي:

بر اساس برنامه زماني، هم زمان با ثبت نام براي شرکت 
در این مرحله، داوطلبان مجموعه ثبت نامي پذیرش با 
آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون آزمون(، الزم 
است که با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و 
مطالعه شرایط و ضوابط هر یک از کدرشته هاي انتخابي، 
نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي خود اقدام نمایند.

توصیه هاي  مهم :
مطالعه  دقت  به  را  راهنما  دفترچه  مفاد  داوطلبان   -1

نمایند.
و  ثبت نامي  مجموعه  کد  انتخاب  در  داوطلبان   -2
)براي  خود  امتحاني  حوزه  محل  شهرستان  همچنین 
رشته پذیرش با آزمون( دقت الزم را به عمل آورند؛ زیرا 
پس از دریافت کد پي گیري و پایان مهلت  ثبت نام، برای 

اصالح موارد فوق، با مشکل مواجه خواهند شد.
3- توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه 
از  پرینت  نسخه  یک  پي گیري،  کد  دریافت  و  ثبت نام 

تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
4- هرگونه  تغییر  در شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون، 
از طریق  درگاه اطالع رساني  به صورت اطالعیه رسمي 
این سازمان و نشریه پیک  سنجش  و، در صورت لزوم،  از 

طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان 

سنجش آموزش کشور
در صورت لزوم، مي توانید سؤال یا سؤاالت خود را از طریق 
نشانی:  به  سازمان  این  اینترنتي  پاسخگویي  سامانه 
ساعات  و  روزها  در  یا   ،http://request.sanjesh.org

اداری با شماره تلفن: ۴21۶۳-021 در میان بگذارید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اعالم شرایط و ضوابط، تاریخ، نحوه ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1401 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه
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بـه اطـالع متقاضیـان حاضـر در جلسـه آزمون 
ورودي مقطع کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال 
1۴01 مي رسـاند کـه براي مشـاهده نتایـج اولیه 
آزمـون خـود مي توانند بـه درگاه اطالع رسـاني 
 www.sanjesh.org :این سـازمان بـه نشـانی
دسترسـي  بـراي  داوطلبـان،  نماینـد.  مراجعـه 
بـه نتیجـه آزمون خـود، الزم اسـت که شـماره 
همچنیـن  و  پرونـده  شـماره  یـا  داوطلبـي 
مشـخصات شناسـنامه اي )نام خانوادگـي و نـام، 
شـماره شناسـنامه و تاریـخ تولـد( یـا اطالعات 

کارت اعتبـاري خودشـان را وارد نماینـد. 
آن دسـته از افـرادی کـه بـر اسـاس محتـوای کارنامـه 
مذکـور، مجـاز بـه انتخاب رشـته هاي تحصیلـي در این 
آزمـون شـده اند، الزم اسـت کـه بـر اسـاس مفـاد ایـن 
اطالعیـه، نسـبت به دریافـت دفترچه راهنمـاي انتخاب 
رشـته هاي تحصیلـي )شـماره 2( و همچنیـن تکمیـل 
فـرم انتخـاب رشـته هاي اینترنتي خـود در موعد مقرر، 

بـه ترتیب زیـر اقـدام نمایند.
تحصیلـي  رشـته هاي  انتخـاب  راهنمـاي  دفترچـه   -1
)شـماره 2( ایـن آزمـون، کـه شـامل: شـرایط، ضوابـط 
سه شـنبه  روز  از  رشته هاسـت،  پذیـرش  ظرفیـت  و 
مـورخ 1۴01/۳/۳1 )فـردا( در درگاه اطالع رسـاني این 

سـازمان قابـل دریافت اسـت. 
رشـته هاي  انتخـاب  بـه  مجـاز  متقاضیـان  بـه   -2
تحصیلـي، توصیـه مي شـود که ابتدا نسـبت بـه مطالعه 
دقیـق دفترچـه راهنماي انتخـاب رشـته هاي تحصیلي 
)دفترچـه شـماره 2( اقـدام کننـد و بـا توجه بـه نتیجه 

اعـالم شـده در کارنامـه اعـالم نتایـج اولیـه، کدرشـته 
محل هـاي مـورد نظـر خـود را اسـتخراج و بـه ترتیـب 
عالقـه مرتـب نمـوده و پـس از آن در فـرم پیش نویـس 
)نمونـه اي کـه به همیـن منظـور در دفترچـه راهنماي 
شـماره 2 قـرار دارد( درج نماینـد و پـس از اطمینـان 
روز  از  خـود،  انتخابـي  محل هـاي  رشـته  صحـت  از 
سـاعت  لغایـت   1۴01/۴/1 مـورخ  چهار شـنبه 
2۴:00 روز شـنبه مـورخ 1۴01/۴/۴، بـا وارد کـردن 
اطالعـات کارت اعتبـاري، شـماره شناسـنامه یـا کـد 
رهگیـري کـه در پایـان ثبت نام اولیه از سـوی سیسـتم 
بـه متقاضی داده شـده اسـت )درج این اطالعـات براي 
ورود بـه برنامـه انتخاب رشـته ضروري اسـت(، نسـبت 
بـه ثبـت کـد رشـته محل هـاي انتخابـي )حداکثـر تـا 
اقـدام  مذکـور  فـرم  تکمیـل  و  کدرشـته محل(   100
نماینـد. پـس از تأییـد نهایـي رشـته هاي انتخابـي از 
سـوی متقاضی، رسـید از سـوی سیسـتم در اختیار وی 
قـرار داده خواهـد شـد؛ در غیـر ایـن صـورت، انتخـاب 

رشـته داوطلبـان تکمیـل نگردیـده اسـت.
از  قبـل  رشـته،  انتخـاب  بـه  مجـاز  متقاضیـان   -3
اقـدام بـه تکمیل فـرم انتخـاب رشـته، بندهاي 
صـورت  در  کـه  مي نماینـد  مشـاهده  را  ذیـل 
عالمت گـذاري در یکـي از ایـن مـوارد، بـه آنها 
اجـازه انتخـاب رشـته داده مي شـود. هـر زمان  
مشـخص  شـود که  متقاضـی،  حقایقـي را به طور 
عمـدی یا سـهوی کتمان  نمـوده ، در هـر مرحله 
 )پذیرفته شـدن ، حیـن  تحصیـل   و ...( که باشـد، 

از فرآینـد ایـن آزمـون  محـروم  خواهد شـد.

1-3- اطالعـات فـوق )معـدل کاردانـي و کارشناسـي، 
تاریـخ  و  کارشناسـي  دوره  تحصیـل  محـل  و  رشـته 

اسـت.  تأییـد  مـورد  فارغ التحصیلـي( 
2-3- اطالعات فوق )معدل کارداني و کارشناسـي، رشـته 
و محل تحصیل دوره کارشناسـي و تاریخ فارغ التحصیلي( 

مـورد تأیید نبوده و داراي مغایرت اسـت. 
مقطـع  در   1401/6/31 تاریـخ  تـا  حداکثـر   -3-3
کارشناسـي فارغ التحصیلي خواهم شـد  فارغ التحصیل 

نخواهـم شـد 
توضیحاتي درخصوص بند 3 فوق:

1- در صورتـي که متقاضیـان بند 2-3 را عالمت گذاري 
نماینـد، بـه آنها اجازه اصالح و ویرایش معدل، دانشـگاه 
محـل تحصیـل و تاریـخ فراغت از تحصیـل داده خواهد 
شـد، و پـس از ویرایـش این مـوارد و تأیید آنهـا، اجازه 

انتخـاب رشـته به آنان داده مي شـود. 
2- متقاضیانـي کـه در ردیـف پذیرفتـه شـدگان نهایي 
قـرار بگیرند و هنـگام ثبت نام در مؤسسـه محل قبولي، 
داراي مغایـرت معـدل باشـند، بـا توجـه بـه مصوبـات 
ثبت نـام  آنـان  از  ابتـدا  مربـوط،  دسـتورالعمل هاي  و 
بررسـی  از  پـس  و  آمـد  خواهـد  عمـل  بـه  مشـروط 
دارا  را  قبولـی  نمـره  چنان چـه  علمـی،  وضعیـت 
نباشـند، قبولی آنـان لغو خواهد شـد؛ پـس الزم 
اسـت کـه متقاضیـان، معـدل خـود را بـر اسـاس مفاد 
بنـد »یادآوري هـاي مهـم در رابطـه بـا معـدل« مندرج 
رشـته هاي  انتخـاب  راهنمـاي  دفترچـه  در صفحـه 5 
تحصیلـي )شـماره 2( ایـن آزمـون مـورد بررسـي قـرار 
دهنـد تـا بیـن معـدل اعـالم شـده بـه ایـن سـازمان و 

 انتشار نتایج اولیه و زمان تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي 
براي مجازشدگان به انتخاب رشته  در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:

 نتایج اولیه آزمون كارشناسي ارشد اعالم شد
ادامه از صفحه اول

کارشناسی ارشد  آزمون  نهایی  نتایج 
سال 1401، نیمه اول شهریور ماه اعالم 
می شود تا پذیرفته شدگان پس از ثبت نام 
کالس های  در  ماه  مهر  اول  از  بتوانند 
دانشگاه محل پذیرش خود حضور یابند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افزود: 
با  در مجموع 647 هزار و 209 داوطلب، 
احتساب عالقه مندی به شرکت در مجموعه 
آزمون  در  متقاضی شرکت  دوم،  امتحانی 

جاری  سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
و 906  هزار  تعداد، 339  این  از  و  بودند 
نفر، داوطلب زن و 307 هزار و 303 نفر، 

داوطلب مرد هستند.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش   به 
میزان  درباره  پورعباس،  دکتر  سنجش، 
سال  در  آزمون  این  پذیرش  ظرفیت 
پذیرش  ظرفیت  مجموع  گفت:  جاری، 
در   1401 ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
غیرروزانه(  و  )روزانه  مختلف  دوره های 

136 هزار و 786 نفر است و تعداد 450 
هزار و 422 نفر مجاز به انتخاب رشته در 
این آزمون شده اند. همچنین در صورت 
از  جدید  پذیرش  ظرفیت  اعالم  هرگونه 
طریق  از  موضوع  این  دانشگاه ها،  سوی 
اطالع رسانی  سنجش  سازمان  سایت 
پذیرش  ظرفیت  ضمناً  شد.  خواهد 
درگاه  طریق  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
پذیرش  و  سنجش  مرکز  اطالع رسانی 

دانشگاه آزاد اعالم خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش، در پایان، تأکید 
کرد: داوطلبان، برای کسب اطالعات الزم 
الزم  رشته،  انتخاب  نحوه  خصوص  در 
اولیه  نتایج  انتشار  »اطالعیه  که  است 
سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون 
1401 و زمان تکمیل فرم انتخاب رشته« 
در  اولیه  نتیجه  اعالم  با  هم زمان  که  را، 
سایت سازمان )و همین شماره از نشریه 
پیک سنجش( منتشر شده است، به دقت 

مطالعه نمایند.
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13هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

معدلـي کـه بـه هنـگام قبولـي ارائـه خواهنـد نمـود، 
مغایرتـي نداشـته باشـند. 

ایـن  3- چنان چـه فـردی در ردیـف پذیرفته شـدگان 
آزمـون قـرار بگیـرد و تـا تاریـخ 1401/6/31 موفـق به 
دریافـت مـدرک کارشناسـي خـود نگـردد، قبولـي وي 
باطـل خواهـد شـد؛ لـذا چنان چـه بـه دالیلـی احتمال 
نمی دهیـد،  فـوق  تاریـخ  تـا  را  خـود  فارغ التحصیلـی 
 1۴01/۵/10 تاریـخ   تـا  حداکثـر  کـه  اسـت  الزم 
درخواسـت انصـراف از گزینـش در رشـته های انتخابـی 
خـود را بـه همـراه تصویر شناسـنامه یـا کارت ملی )به 
روش الکترونیکـی کـه در زیـر توضیـح داده می شـود( 
از گزینـش  تـا  نماییـد  ارسـال  بـه سـازمان سـنجش 
بـه  اسـت  یـادآوری  بـه  الزم  شـوید.  حـذف  نهایـی 
درخواسـت هایی کـه بعـد از تاریخ تعیین شـده 
بـه ایـن سـازمان واصـل شـود، ترتیب اثـرداده 
نخواهد شـد و تمامـی تبعات آن متوجه شـخص 

بود.  خواهـد  متقاضـی 
4- بـه اطـالع متقاضیـان کـد رشـته امتحانـی 1152 
)مجموعـه مدرسـی معـارف اسـالمی( کـه بـا توجـه به 
مفـاد کارنامـه نتایج اولیـه این آزمون، مجـاز به انتخاب 
رشـته شـده اند، مي رسـاند از آنجایـي کـه شـرط ورود 
متقاضیـان در کدرشـته امتحانـي مذکـور بـه دانشـگاه، 
شـرایط  احـراز  الزم،  علمـي  نمـره  کسـب  بـر  عـالوه 
نتیجـه  و  اسـالمي  معـارف  مدرسـي  رشـته  عمومـي 
مصاحبـه  معاونـت امـور دفاتر، اسـتادان و مبلغـان نهاد 
نمایندگـي مقـام معظم رهبـري در دانشگاه هاسـت، لذا 
ایـن دسـته از متقاضیـان، الزم اسـت که، عـالوه بر دارا 
بودن شـرایط فوق و همچنین شـرایط و ضوابط مندرج 
در صفحـه 53 دفترچـه راهنمـاي ثبت نام و شـرکت در 
آزمـون مذکـور )دفترچـه شـماره 1(، حداکثر یک هفته 
پـس از اعـالم نتایـج اولیه، بـراي طي مراحـل پذیرش به 
درگاه اطالع رسـاني معاونت امور دفاتر، اسـتادان و مبلغان 
بـه نشـاني: www.modaresi.anhad.ir مراجعه 
و ضمـن ثبت نـام در ایـن سـامانه، منتظـر اعـالم زمـان 
مصاحبـه از سـوي معاونت مذکور باشـند. بدیهي اسـت 
کـه عـدم ثبت نـام در ایـن سـامانه، بـه منزلـه انصـراف 
از تحصیـل در ایـن رشـته تلقـي مي شـود. ضمنـاً در 
گزینـش نهایـي، وضعیت علمـي متقاضیاني که مبادرت 
بـه تکمیـل فـرم انتخاب رشـته هاي تحصیلـي اینترنتي 
خـود در موعـد مقـرر ننمایند یـا نتیجه مراحـل مذکور 
از سـوي معاونـت مذکـور بـه صـورت منفـي بـه ایـن 
سـازمان اعالم شـود، مورد بررسـي قرار نخواهد گرفت. 

۵- یادآوری های مهم: 
الف- پیـرو اطالعیه اصـالح دفترچه راهنمـای ثبت نام 
ایـن آزمـون )مـورخ 1400/9/23( کـد ضریـب رشـته 
مهندسـی ورزش در مجموعه های امتحانی مهندسـی 
بـرق )کد 1251( و مهندسـی مکانیک )کـد 1267( به 

کد ضریـب 10 اصـالح می گردد.
ب- بـه متقاضیـان گرامـي توصیـه مي شـود کـه قبـل 

از اقـدام بـه تکمیـل نهایـي فـرم انتخـاب رشـته خود، 
توضیحـات و اطالعـات مربـوط بـه آن )محـل تحصیل، 
نـوع دوره، میـزان شـهریه و ...( و همچنیـن اطالعـات 
راهنمـای  دفترچـه  پیوسـت های  بخـش  در  منـدرج 
انتخـاب رشـته را، حسـب مـورد، مطالعـه کننـد و مـّد 

باشـند.  داشـته  نظر 
هوشـمند  تـا حـدودي  رشـته،  انتخـاب  ج- سیسـتم 
حـد  در  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  گردیـده  پیش بینـي 
زمـان  در  را  متقاضیـان  احتمالـي  خطاهـاي  امـکان، 
انتخـاب رشـته اینترنتـي به آنـان تذکر دهـد )به عنوان 
مثـال: انتخاب کد رشـته محلي که متقاضـی در آزمون 
آن شـرکت نکـرده یا در گرایشـي از گرایش هاي رشـته 
امتحانـي خـود مجـاز بـه انتخاب رشـته نگردیده اسـت 
و ...(؛ لـذا الزم اسـت کـه متقاضیـان، نسـبت بـه رفـع 

خطاهـاي داده شـده اقـدام نماینـد. 
د- متقاضیـان مجـاز بـه انتخاب رشـته، الزم اسـت که 
اطالعیه هـاي ایـن سـازمان، دفترچه راهنمـاي انتخاب 
ارگان هـاي  رشـته هاي تحصیلـي و شـرایط و ضوابـط 
بـورس دهنـده و مؤسسـاتي را کـه بـه صـورت شـرایط 

خـاص پذیـرش مي نماینـد، بـه دقـت مطالعـه کنند.
شـرایط  داراي  محل هـاي  رشـته   متقاضیـان  هــ- 
خـاص، ضمـن مطالعـه دقیـق شـرایط و ضوابـط ایـن 
منحصـراً  کـه  باشـند  داشـته  توجـه  رشـته ها،  گونـه 
مجـاز بـه انتخـاب حداکثـر دو کدرشـته محـل از ایـن 
نـوع کدرشـته محل هـا هسـتند؛ در این مـورد، اطالعیه 
ایـن سـازمان در خصـوص معرفي شـدگان چنـد برابـر 
مراحـل  سـایر  و  مصاحبـه  زمانـي  برنامـه  و  ظرفیـت 
گزینـش، از طریـق درگاه اطالع رسـاني این سـازمان در 

تاریـخ  1۴01/۴/1۳ منتشـر خواهـد شـد.
تحصیلـي  رشـته محل هاي  کـد  انتخـاب  تبصـره: 
دانشـگاه هاي شـاهد، امام صادق )ع( و دانشـگاه 
انتخـاب  از شـرط محدودیـت  غیرانتفاعـي خاتـم، 
شـرایط  داراي  رشـته هاي  کدرشـته محل  دو  حداکثـر 

خـاص و بورسـیه، مسـتثني هسـتند.
 1131 امتحانـي  کدرشـته هاي  متقاضیـان  همـه  و- 
اجتماعـي(،  )مـددکاري   1139 جهـان(،  )مطالعـات 
1148 )رشـته مدیریـت امور شـهري( و 1142 )رشـته 
مربی گـری کسـب و کار(، کـه مجـاز بـه انتخاب رشـته 
زمـان  از  اطـالع  بـراي  اسـت کـه  باشـند، الزم  شـده 
مصاحبـه علمـي، به اطالعیه  این سـازمان کـه در تاریخ 
1۴01/۴/1۳ از طریق درگاه اطالع رسـاني این سـازمان 

منتشـر مي شـود، توجـه نماینـد.
ز-  بـا توجـه بـه مصوبـه یازدهمیـن جلسـه شـوراي 
سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت 
تکمیلـي مـورخ 1398/1/24 شـرکت در آزمـون عملي 
و تشـریحي در کدرشـته هاي امتحانـي 1350، 1351، 
1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 ، 1364 و 
1365 منحصـراً بـراي متقاضیانـي که براسـاس کارنامه 
نتایـج اولیـه در دوره هـاي روزانـه و نوبت دوم 

)شـبانه( مجاز بـه انتخـاب رشـته باشـند و تمایل به 
دوم  نوبـت  و  روزانـه  دوره  محل هـاي  رشـته  انتخـاب 
)شـبانه( را در فـرم انتخاب رشـته خود داشـته باشـند، 
ضـرورت دارد؛ بـه عبـارت دیگـر، بـراي متقاضیانـي که 
در دوره روزانـه و نوبت دوم )شـبانه( مجاز نشـوند یا در 
فـرم انتخـاب رشـته خـود، رشـته محل هـاي دوره هاي 
غیرانتفاعـي، پردیـس خودگـردان، پیام نـور و مجازي را 
درج کننـد یـا بـراي انتخاب رشـته محل هاي دانشـگاه 
برگـزار  عملـي  آزمـون  نماینـد،  اقـدام  اسـالمي  آزاد 
محل هـاي  رشـته  در  پذیـرش  مـالک  شـد.  نخواهـد 
دوره هـاي غیرانتفاعـي، پردیـس خودگـردان، پیام نـور، 
مجازي و دانشـگاه آزاد اسـالمي، نمـره کل نهایي بدون 
احتسـاب آزمون هـاي عملي و تشـریحي، حسـب مورد، 
در هـر یـک از کـد ضریب هـا خواهـد بـود. متقاضیـان 
مجـاز بـه انتخـاب رشـته در دوره هـاي روزانـه و نوبـت 
دوم )شـبانه(، بـراي اطالع از زمان برگـزاري آزمون هاي 
عملـي، تشـریحي و پـروژه )که در دهه سـوم تیرماه 
خواهـد بـود(، به اطالعیـه  این سـازمان کـه در تاریخ 
1۴01/۴/1۳ از طریـق درگاه اطالع رسـاني این سـازمان 

منتشـر مي شـود، مراجعـه نمایند.
یـادآوری 1: متقاضیـان کدرشـته هاي امتحاني 
هنـر،  گـروه  عملـي  آزمـون  یـا  پـروژه  داراي 
 ،1۳۵۶  ،1۳۵2  ،1۳۵1  ،1۳۵0 کدهـاي  شـامل: 
 1۳۶۵ و   1۳۶۴  ،  1۳۶2  ،1۳۶0  ،1۳۵8  ،1۳۵7
کـه بـر اسـاس کارنامـه و نتیجـه خـود، مجـاز 
بـه انتخـاب دوره هـاي روزانـه و نوبـت دوم 
)شـبانه( هسـتند، در صورت تمایل بـه انتخاب 
دوره هـاي  بـه  مربـوط  محل هـاي  رشـته  کـد 
در  مي بایسـت  رشـته،  انتخـاب  فـرم  در  فـوق 
زمـان انتخاب رشـته، بـه ازاء انتخاب هـر پروژه 
یـا آزمـون عملـي، نسـبت بـه پرداخـت مبلـغ 
پنجـاه  و  دویسـت  و  میلیـون  )دو   2/2۵0/000
هزار( ریـال بابت هزینـه برگـزاري آزمون عملي 
از طریـق کارت هاي عضو شـتاب اقدام و سـپس 
نسـبت به انتخاب رشـته مبـادرت نماینـد. الزم 
بـه توضیـح اسـت متقاضیانـي مجاز به شـرکت 
در پـروژه یـا آزمون عملـي رشـته هاي امتحاني  

فـوق خواهنـد  بـود  که:
 1- بـر اسـاس کارنامه نتایـج اولیه، در رشـته و 
گرایـش مربـوط به دوره هـاي روزانه و شـبانه 

مجـاز به انتخاب رشـته شـده باشـند.
 2- هم زمـان با انجام انتخاب رشـته، عالقه مندي 
خـود را براي شـرکت در پروژه یـا پروژه ها اعالم 
نموده و نسـبت به پرداخت هزینه فـوق براي هر 
پروژه اقـدام کننـد )متقاضیاني کـه عالقه مندي 
خـود را براي شـرکت در دو یا سـه پـروژه اعالم 
 نماینـد، مي بایسـت، نسـبت به پرداخـت هزینه 
براي هـر پـروژه مبلـغ 2/2۵0/000 )دو میلیون و 

دویسـت و پنجاه هـزار( ریال اقـدام کنند(.

اطالعیه
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه 

از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از دو سال گذشته به 

صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار 

و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا پايان آن 

)ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از 

سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و هفتمني سال فعاليت خود، به مين همراهى 

و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به 

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

عكـس ها،  طـرح ها،  مى تواننــد  عالقه مندان  و  بازديدكننـدگان   خواننـدگان، 

PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن 

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org

اطالعیه

دوره هـاي  پذیـرش  رشـته محل هاي  کـد   -۳  
روزانـه و نوبـت دوم )شـبانه( مربـوط بـه هر 
پـروژه یا آزمون عملـي را در فرم انتخاب رشـته 

نمایند. درج  خـود 
یـادآوری 2: در صورتـي کـه متقاضـی مجـاز 
و  روزانـه  دوره هـاي  در  رشـته  انتخـاب  بـه 
نوبـت دوم )شـبانه( در ایـن مرحلـه، نسـبت 
بـه اعـالم عالقه منـدي و پرداخـت هزینـه خود 
اقـدام نمایـد، ولـي در تاریـخ برگـزاري پـروژه 
یـا آزمـون عملـي، غایب جلسـه آزمون باشـد، 
نتیجـه پـروژه یـا آزمـون عملـي بـراي وي بـه 
صـورت نمـره »0« صفـر منظـور می شـود و نمره 
کل نهایـي متقاضـی، بـا اعمـال نمره صفـر »0« 

شـد. خواهد  محاسـبه 
ح- متقاضیـان، الزم اسـت کـه بـراي اطـالع از اطالعیه 
احتمالـي اصالحیـه دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته 
یـا رشـته هاي جدیـد، تـا پایـان مهلـت انتخاب رشـته، 
بـه پایـگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان مراجعـه کنند تا 
در صـورت صـدور ایـن اطالعیـه، از محتـواي آن اطالع 

نمایند. حاصـل 
ط- آن دسـته از متقاضیاني کـه در تقاضانامه ثبت نامي 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  رشـته هاي  انتخـاب  بـراي 
آمـوزش عالـي غیرانتفاعـي و دانشـگاه پیام نـور، اعـالم 
عالقه منـدي ننموده انـد، در صورتـي کـه حداقـل نمـره 
علمـي الزم را بـراي انتخاب رشـته هاي این دانشـگاه ها 
کسـب کـرده باشـند، در ذیـل بنـد الـف )مشـخصات 
ثبت نامـي( پیغامـي را مبنـي بـر امـکان انتخـاب ایـن 
مشـاهده  اولیـه  نتایـج  اعـالم  کارنامـه  در  رشـته ها 
در  متقاضیـان،  از  دسـته  ایـن  لـذا  نمـود؛  خواهنـد 
صورتـي کـه عالقه منـد بـه انتخـاب رشـته هاي مربـوط 
بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي غیرانتفاعـي 
و دانشـگاه پیام نـور هسـتند، مي بایسـت، پـس از واریـز 
مبلـغ 200/000 )دویسـت هـزار( ریـال بابـت اعالم هر 
مـورد عالقه منـدي بـه رشـته هاي تحصیلـی دانشـگاه 
پیام نـور یـا مؤسسـات غیرانتفاعـی، از طریـق سیسـتم 
اینترنتـي و بـا اسـتفاده از کارت هاي بانکي عضو شـبکه 
شـتاب، نسـبت بـه اعـالم عالقه منـدي بـه انتخـاب این 
ایـن  و سـپس  نمـوده  اقـدام  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
رشـته ها را در فـرم انتخـاب رشـته اینترنتي خـود درج 

. یند نما
انتخـاب  بـه  عالقه منـد  متقاضیـان  از  دسـته  آن  ی- 
دانشـگاهي  واحدهـاي  و  مراکـز  تحصیلـي  رشـته هاي 
دانشـگاه آزاد اسـالمي، مي بایسـت، پس از اعالم نتیجه 
اولیـه آزمـون و دریافـت کارنامـه، بـراي اطـالع از زمان 
و نحـوه انتخـاب رشـته از تاریـخ 1۴01/۳/۳1  به درگاه 
اطالع رسـاني مرکز سـنجش، پذیـرش و فارغ التحصیلی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی مراجعـه نماینـد. انتخاب رشـته 
بـراي رشـته هاي دانشـگاه آزاد اسـالمي، بـا اسـتفاده از 
کـد دسترسـي منـدرج در کارنامـه اعـالم نتایـج اولیـه 

آزمـون بـه طـور مجـزا و از طریـق دانشـگاه مذکـور 
از  یکـي  در  کـه  متقاضیانـي  مي پذیـرد.  انجـام 
آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  رشـته هاي 
پذیرفتـه  اسـالمي  آزاد  دانشـگاه  یـا  عالـي 
شـوند، مي تواننـد بـه دلخـواه خـود، منحصراً 
در یکـي از مؤسسـات ثبت نام کنند و مشـغول 

شـوند. تحصیل  بـه 
ك- پـس از مشـاهده کارنامـه نتایـج اولیـه آزمـون، 
آن دسـته از متقاضیانـي کـه در خصـوص مندرجـات 
کارنامـه )بـه غیـر از معـدل کاردانـي و کارشناسـي، 
مـدرک  اخـذ  محـل  نـام  یـا  تحصیلـي  رشـته  نـام 
کارشناسـي( خـود سـؤالي دارنـد، ضمـن توجـه بـه 
دفترچـه  در  کـه  کارنامـه،  بـه  مربـوط  توضیحـات 
راهنمـاي انتخـاب رشـته و درگاه اطالع رسـانی ایـن 
سـازمان درج گردیـده اسـت، الزم اسـت کـه حداکثر 

سیسـتم  طریـق  از  منحصـراً   1۴01/۴/۵ تاریـخ  تـا 
ایـن  اطالع رسـاني  درگاه  در  اینترنتـي  پاسـخ گویي 
 http://request.sanjesh.org :سـازمان بـه نشـانی
اقـدام نماینـد؛ لـذا از متقاضیـان تقاضـا مي شـود که از 
ارسـال نامه پسـتي و مراجعـه حضوري به این سـازمان 
خـودداري نماینـد. بدیهي اسـت به تمامی مـواردي که 
از طریـق دیگـري یـا بعـد از تاریـخ 1۴01/۴/۵  واصـل 

شـود، بـه هیـچ وجـه ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد. 
ل- در صـورت لـزوم، مي توانید، سـؤال یا سـؤاالت خود را 
از طریق سـامانه پاسـخگویي اینترنتي سازمان سنجش به 
نشـانی: http://request.sanjesh.org، یـا در روزهـا 
و سـاعات اداری بـا شـماره تلفـن: ۴21۶۳-021 با این 

سـازمان در میـان بگذارید.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اعالم زمان  برگزاري، نحوه  دریافت كارت  و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري  سال 1401
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

که  مي رساند   1۴01 سال  سراسري   آزمون   در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
تاریخ های  در  آزمایشي،  گروه های  از  یک  هر  اختصاصي  و  عمومي  آزمون 
اعالم شده به شرح ذیل، در ۴17 شهرستان و بخش مختلف کشور )به شرح 
جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش 

آمده است(  برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمونگروه هاي آزمایشي 
صبح چهارشنبه  1401/4/08هنر

علوم انسانی
صبح پنجشنبه  1401/4/9

علوم ریاضی و فنی

صبح جمعه 1401/4/10علوم تجربی

صبح شنبه 1401/4/11زبان هاي خارجي

الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون
 کارت هاي  شرکت در  آزمون  همه متقاضیان،  به همراه راهنماي شرکت در آزمون، از روز 
یکشنبه مورخ 1401/4/5 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/4/7 براي مشاهده و پرینت، 
روي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت؛ لذا براي پرینت 
کارت شرکت در آزمون، باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق، به درگاه اطالع رساني 
مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباري ثبت نام )12 رقمي( و 
شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کد پي گیري ثبت نام )16 رقمي( و نام و نام خانوادگي، 
کدملي و سریال شماره شناسنامه، یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون 
تهیه نمایید. متقاضیاني که در دو یا سه گروه آزمایشي متقاضي شده اند، باید، عالوه بر 
پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشي اصلي، بر حسب مورد، نسبت به پرینت کارت 
گروه آزمایشي دوم یا گروه هاي آزمایشي دوم و سوم )گروه هاي آزمایشي هنر و زبان هاي 
خارجي( خود نیز اقدام نمایند. براي پرینت کارت شرکت در آزمون، باید منحصراً به روش 
فوق اقدام و بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه 
امتحاني مربوط مراجعه نمایید. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت 
شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن، الزامي 
است. در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، داوطلبان مي بایست 
»مطابق بند »ب« این اطالعیه«، به حوزه هاي رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 
)موجود در ذیل همین اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه کنند.

یادآوری مهم: چنان چه به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره پرونده 
یا کد پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي شوید، الزم 
است که با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویي 
و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده یا کد پي گیري ثبت نام اقدام نمایید و به هیچ وجه به باجه رفع نقص 
مراجعه ننمایید. این امکان براي متقاضیاني فراهم است که در سیستم پاسخگویي عضو 
باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیاني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این 

سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام کنند.

ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون
محل رفع نقص کارت شرکت در  آزمون متقاضیان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي 
شهرستان   مبناي   بر  زبان هاي  خارجي ،  و  هنر  تجربي ،  علوم   انساني ،  علوم  فني ،  و 
نام ، مشخص کرده اند، به  شرح  جدول  ثبت   تقاضانامه   بند 46  که  در  آنان،   انتخابي  
شماره  1 خواهد بود و آدرس محل رفع نقص کارت آزمون نیز به شرح جدول شماره 

2 و 3 این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، مي باشد.

آزمون،  در  شركت  كارت  مندرجات  در  مغایرت  مشاهده  درصورت  ج- 
متقاضیان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند:

1- با توجه به دریافت اطالعات شناسنامه اي متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان 
ویرایش اطالعات شناسنامه اي وجود ندارد؛ لذا چنان چه مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 
1، 2، 3، 4 و 13 کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، ضروري است که درخواست کتبی 
خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی، حداکثر تا تاریخ 1401/4/12 از طریق آدرس: 

http://darkhast.sanjesh.org   به سایت سازمان ارسال کنید. 
2- داوطلبان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي، که مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
)فارغ التحصیالن  پیش دانشگاهي  یا  بعد(  به   سال1384  )فارغ التحصیالن  دیپلم 
سال1391 به  بعد( هستند و همچنین فارغ التحصیالن نظام آموزشي جدید )نظام 
6،3،3(، اگر نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهاي3،1 ،4 ،7 ،13 
،16 ،17 ،23 ،24 و 25 )شامل: نام و نام خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال 
اخذ و نوع دیپلم، شماره ملي، کد دانش آموزي و منطقه اخذ دیپلم، عنوان مدرک 
پیش دانشگاهي، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهي و کد دانش آموزي مقطع 
پیش دانشگاهي( مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا موارد 
مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/4/13 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک 

تحصیلي خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد یاد شده اقدام نمایند. 
تبصره: دانش آموزان سال آخر، که مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند، برای اطالع 
از زمان مشاهده سوابق تحصیلی، الزم است به اطالعیه ای که در تاریخ 1401/4/21 

در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر می شود، مراجعه نمایند.
3- داوطلباني که مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند، چنان چه مغایرتي در اطالعات 
مندرج در بندهاي 7 ،15 ،16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28  )شامل: سال 
اخذ و نوع دیپلم، سري و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبي نهایي دیپلم، 
محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهي، 
منطقه یا ناحیه اخذ پیش دانشگاهي و وضعیت تحصیلي و اشتغال( مغایرتي مشاهده 
نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/4/11 
منحصراً به درگاه اینترنتي سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه 

به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصالح موارد یاد شده اقدام نمایند.
به شرح ذیل  د  و  الف، ب، ج  بندهاي  اطالعات مندرج در  به   4- چنان چه نسبت 
معترض هستید، ضروري است که براي بررسي موضوع، صبح ها از ساعت 8:30 الي 
12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 روزهای اعالم شده، بر اساس 
زمان بندی مندرج در جدول ذیل، به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع 
اطالعیه که در سایت  )ذیل همین  اساس جدول شماره 2  بر  مربوطه،  نقص حوزه 

سازمان سنجش آمده است( مراجعه کنید.

تاریخ مراجعه متقاضیان 
به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

زمان مراجعه به باجه رفع نقصگروه هاي آزمایشي 

روز سه شنبه  1401/4/07هنر

علوم انسانی
روزهای سه شنبه 1401/4/7 و چهارشنبه 1401/4/8

علوم ریاضی و فنی

روزهای چهار شنبه 1401/4/8 و پنجشنبه 1401/4/9علوم تجربی

روزهای پنجشنبه 1401/4/9 و جمعه 1401/4/10زبان هاي خارجي

اطالعیه
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الف- مغایرت در بندهاي 2، 6، 8،  10،9 و 11 )جنسیت، دین، زبان خارجي امتحاني، 
معلولیت، بهیاري و نوع سؤال انتخابي »مختص داوطلبان دارنده دیپلم علوم و معارف 

اسالمي در گروه آزمایشي علوم انساني«(.
حروف،  صورت  به  یا  عددي  صورت  به  چه  شما،  داوطلبی  شماره  چنان چه  ب-  

ناخواناست.  
ج- چنان چه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده یا چنان چه عکس روي 
کارت آزمون شما داراي اشکاالتي، از جمله: اشتباه عکس، فاقد مهر بودن، عدم وضوح  
و ... است، ضروري است که در روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود، 
شخصاً با همراه داشتن سه قطعه عکس 4×3 )در سال جاري تهیه شده باشد(، کارت 
باجه رفع نقص  یا شناسنامه عکس دار، به نماینده سازمان سنجش مستقر در  ملي 
حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل همین اطالعیه مراجعه نمایید؛ 
در غیر این صورت، مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد، و در صورتي که در این 
خصوص کارت متقاضی داراي اشکال بوده و تا روز قبل از آزمون، نسبت به رفع آن 

اقدام ننماید، مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب، با وي رفتار خواهد شد.
د- براي  آن  دسته  از متقاضیاني  که  یکي  از بندهاي  ردیف  29 )بند معلولیت( تقاضانامه  
ثبت نام  را عالمت گذاري  نموده  و پس از استعالم از سازمان بهزیستي، معلولیت آنان مورد 
تأیید قرار گرفته است، در مقابل  عنوان  معلولیت،  در کارت  شرکت در آزمون، نوع  معلولیت  
و شدت آن درج  شده  است . چنان چه  متقاضی،  یکي  از بندهاي  مذکور را عالمت گذاري  
نموده، لیکن معلولیت وی مورد تأیید قرار نگرفته، بند معلولیت وي حذف گردیده  است؛ 
لذا الزم  است که  در یکي از روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود، با همراه 
داشتن گواهي معلولیت، مراتب  را سریعاً به  نماینده  سازمان  سنجش  آموزش  کشور مستقر 
در باجه رفع  نقص  بر اساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش آمده است، 

اطالع  دهد تا قبل  از برگزاري  آزمون،  وضعیت  وي  مشخص  گردد.
بند 18  در  و  بوده  مناطق  از سهمیه  متقاضي غیر  5- چنان چه سهمیه درخواستي 
کارت شرکت در آزمون، سهمیه مناطق درج گردیده است، الزم است که متقاضیان 
نیروهاي  کل  ستاد  رزمندگان  امورایثارگران،  و  شهید  بنیاد  سهمیه هاي  از  استفاده 
مسلح، وزارت جهاد کشاورزي و رزمنده متقاضی بسیجي و همچنین همسر و فرزندان 
تاریخ  تا  حداکثر  سهمیه،  به  مربوط  اطالعات  تکمیل  و  مغایرت  اعالم  برای  آنان، 
1401/4/11 منحصراً به قسمت ویرایش اطالعات در درگاه این سازمان مراجعه کنند 
و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه، نسبت به اصالح و تکمیل موارد اقدام نمایند 
تا در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه براي آنها اعمال گردد؛ در 
غیر این صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این 
زمینه، قابل قبول نیست. ضمناً تأکید مي گردد متقاضیاني که سهمیه آنان مورد تأیید 
قرار نگرفته است، براي اطمینان بیشتر و بررسي وضعیت عدم تأیید سهمیه خود )بعد 
از ویرایش(، به ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، با سهمیه 

مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
6- آن دسته از داوطلباني که در زمان ثبت نام در آزمون، موفق به اعمال بند مؤسسات 
غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور نشده اند، مي توانند در زمان اعالم نتایج اولیه و انتخاب 

رشته، نسبت به اعمال بند فوق اقدام نمایند.
7- داوطلبان گروه آزمایشي هنر، در صورت عالقه مندي به رشته هاي ذیل، به منظور 
شرکت در آزمون عملي مي بایست نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي 
جدول ذیل )موارد 2 الي 14( و منحصراً به صورت اینترنتي، از روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 
هم زمان با پرینت کارت تا روز شنبه مورخ 1401/4/11 از طریق درگاه اطالع رساني این 
سازمان اقدام نمایند. با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي مورد نظر 
در آزمون سراسري سال 1401 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد، 
داوطلباني که اقدام به انتخاب یک مجموعه از مجموعه رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي 
هنر براي شرکت در آزمون عملي مي نمایند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 2/250/000 
)دو میلیون دویست و پنجاه هزار( ریال )معادل دویست و بیست و پنج هزار تومان( بابت 
هزینه آزمون عملي به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، از 
تاریخ فوق با مراجعه به درگاه اطالع رساني فوق الذکر اقدام نمایند. داوطلبان،  در صورتي که 
داوطلب و عالقه مند به شرکت در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه هاي گروه آزمایشي 

هنر هستند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 4/500/000 )چهار میلیون و پانصد هزار( 
ریال )معادل چهارصد و پنجاه هزار تومان( به صورت اینترنتي اقدام نمایند. عدم پرداخت 
هزینه آزمون رشته هاي تحصیلي عملي در تاریخ تعیین شده، به منزله عدم امکان پذیرش 
آنان در این رشته ها خواهد بود. داوطلبان الزم است که براي اطالع از جزئیات برگزاري آزمون 
عملي، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون رشته هاي مندرج 
در جدول ذیل، به اطالعیه اي که در روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۴/22 در درگاه 
اطالع رساني این سازمان قرار مي گیرد، مراجعه نمایند. داوطلبانی مجاز به شرکت در 
آزمون عملی خواهند بود که اوالً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری این آزمون در بازه زمانی 
اعالم شده اقدام کنند، و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر، که در روز چهارشنبه مورخ 

1401/4/8 برگزار می گردد، حاضر باشند.
8- داوطلبان هریک از گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني، در صورت عالقه مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربیت بدني )ردیف 1 
جدول شماره 8(، مي بایست نسبت به انتخاب مورد مربوط، منحصراً به صورت اینترنتي 
هم زمان با پرینت کارت، از روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 تا روز شنبه مورخ 1401/4/11 
از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند، و با توجه به اینکه پذیرش دانشجو 
در این رشته در آزمون سراسري سال 1401 به صورت متمرکز با شرایط خاص صورت 
مي پذیرد، داوطلباني که نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده اند مي بایست نسبت 
به پرداخت مبلغ 1/050/000 )یک میلیون و پنجاه هزار( ریال )معادل یکصد و پنج هزار 
تومان( به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شتاب اقدام نمایند. ضمناً 
داوطلبان، برای اطالع از روزهای برگزاری آزمون عملي رشته مذکور، به اطالعیه اي که 
در روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۴/22 در درگاه اطالع رساني این سازمان منتشر 
می گردد، مراجعه کنند. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اوالً 
نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعالم شده اقدام کنند و ثانیاً 
در جلسه آزمون یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی، که در 

روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 9 و 1401/4/10 برگزار می گردد، حاضر باشند.

رشته هاي شرایط خاص آزمون سراسري سال 1401

عنوان رشته هاردیف

علوم ورزشي - آموزش تربیت بدني 1

نقاشي، ارتباط تصویري، طراحي پارچه2
طراحی لباس و آموزش هنر

طراحي صنعتي۳

ادبیات نمایشي۴

مجسمه سازي۵

موسیقي ایراني۶

موسیقي جهاني7

کتابت و نگارگري8

آهنگسازي9

بازیگري10

طراحي صحنه11

نمایش عروسکي12

عکاسي1۳

اطالعیه
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رشته هاي  به  متقاضیان  عالقه مندي  اعالم  نحوه  خصوص  در  الزم  9- توضیحات 
تحصیلي مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایي و 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، در مرحله اعالم نتایج اولیه و انتخاب رشته )نیمه دوم 

مرداد ماه( اعالم می شود.
و  مراکز  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به  عالقه مند  متقاضیان  از  دسته  آن   -10
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي، که پذیرش در آنها به روش با آزمون صورت مي پذیرد، 
مي بایست، ضمن شرکت در آزمون، براي اطالع از نحوه انتخاب رشته هاي تحصیلي 
دانشگاه آزاد اسالمي به اطالعیه اعالم نتیجه اولیه آزمون سراسري سال 1401 )نیمه 

دوم مرداد ماه( مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند.
د-یادآوری های مهم 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل 
کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، الزامي است.

2- شروع فرآیند برگزاري آزمون، صبح ها رأس  ساعت  8:00 )هشت( آغاز مي گردد 
و درِ حوزه هاي امتحاني، رأس  ساعت  7:30 )هفت و سی( صبح بسته خواهد شد؛ لذا از ورود 

متقاضیان، پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني، ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر متقاضی، براي حضور در جلسه آزمون، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون 
گروه آزمایشي مربوط ، الزم است که اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، چند 
مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاک کن و یک سنجاق یا سوزن و همچنین 

ماسک به همراه داشته  باشد.
4- متقاضیان، باید از آوردن وسایل اضافي، از جمله: کیف دستي، ساک دستي، هرگونه 
دستگاه ارتباطي )از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند 
هوشمند، انگشتر هوشمند و ...(، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت 
و نظایر آن و همچنین وسایل شخصي به جلسه آزمون، اکیداً خودداري نمایند. بدیهي 
است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند، دارای تبعات زیر خواهد بود:

1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقي می شود و با متقاضیان ذي ربط، بر اساس قانون 
رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند »ز« 

آمده است، رفتار خواهد شد.
2-4- در صورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل 
حوزه، در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاري آزمون هیچ گونه مسؤولیتي در 

قبال آن نخواهد داشت.
۳-۴- همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، 

موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
5- تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای داوطلبان، با توجه به ثبت نام آنها 

در گروه های آزمایشی، به شرح جدول ذیل خواهد بود:

تعداد و نوع کارت هایی کهگروه آزمایشیردیف
می توانند دریافت کنند

آزمایشی علوم تجربی1 گروه  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  فقط 
علوم تجربی

آزمایشی علوم ریاضی و فنی2 گروه  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  فقط 
علوم ریاضی و فنی

آزمایشی علوم انسانی3 گروه  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  فقط 
علوم انسانی

هنر4
1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر

2- کارت ورود به جلسه یکی گروه های آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی )در 

صورتی که قباًل در آنها ثبت نام نموده اند( 

زبان های خارجی5

1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبان های 
خارجی

 2- کارت ورود به جلسه یکی گروه های آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی )در 

صورتی که قباًل در آنها ثبت نام نموده اند(

تبصره: داوطلبانی که، عالوه بر ثبت نام در آزمون یکی از گروه هاي  آزمایشي  علوم  
ریاضي  و فني ، علوم  تجربي  و علوم  انساني، در گروه های آزمایشی هنر و زبان هاي  
خارجي  نیز  ثبت نام کرده اند، برای آنها سه  کارت  شرکت در آزمون )یک  کارت  مربوط  
به  گروه  آزمایشي  اصلي  علوم  ریاضي  و فني یا علوم  تجربي  یا علوم  انساني  و دو کارت  

دیگر به  ترتیب  براي  گروه های آزمایشی  هنر و زبان هاي  خارجي ( صادر شده  است .
6- متقاضیان  نظام  جدید آموزشی 3-3-6 در گروه  آزمایشي  علوم  انساني ، که داراي 
دیپلم علوم و معارف اسالمي هستند و متقاضیان نظام سالي واحدي/ترمي واحدي، 
که عنوان  دیپلم و پیش دانشگاهي  آنان  علوم  و معارف  اسالمي  )کد 18( است، با توجه  
به  انتخاب نوع دفترچه سؤاالتي که در بند 38 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، در جلسه 

آزمون به آنها دفترچه عمومی و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.  
مدرک  آخرین  بودن  دارا  به  توجه  با   1401 سال  سراسري  آزمون  متقاضیان   -7

تحصیلي، مي بایست داراي یکي از شرایط زیر باشند:
7-1- دارای دیپلم نظام جدید آموزشي 6-3-3 

7-2- دانش آموز نظام جدید آموزشي 3-3-6 )پایه دوازدهم( که تا پایان شهریور ماه 
)1401/6/31( موفق به اخذ دیپلم مي شوند.

7-3- داراي گواهي نامه پیش دانشگاهي )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1401/6/31(.
7-4- داراي دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه.

7-5- داراي مدرک کارداني یا باالتر )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1401/6/31(.
نشوند، در  تاریخ 1401/6/31  تا  فوق  مدارک  از  یکي  اخذ  به  موفق  متقاضیاني که 

صورت  شرکت و قبولي در آزمون ، قبولي آنان لغو خواهد شد.
تبصره: در صورت قبولي متقاضیان در رشته هایي که پذیرش آنها از نیمسال دوم 
سال تحصیلي 1402-1401 آغاز مي گردد، به شرط دریافت مدارک تحصیلي فوق تا 
تاریخ 1401/11/30، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در رشته قبولي، بالمانع خواهد بود.
8- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي حوزه 
امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1401 )از تاریخ 1401/4/8 لغایت 1401/4/15( به 

صورت اینترنتي از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام کنید.
9-داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون 
برای آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1۴01/۴/1۶ از طریق سیستم پاسخگویی 
ضمناً  نمایند.  مکاتبه  سازمان  این  با   https://request.sanjesh.org اینترنتی 

درخواست های رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسی و پی گیری نخواهد بود.
ه ـ- نکاتي مهم در خصوص دفترچه هاي سؤال گروه هاي آزمایشي پنجگانه 

و شخصي سازي آنها:
1- در آزمون سراسري سال 1401 به هر متقاضی در گروه هاي آزمایشي به شرح 
جدول ذیل دفترچه سؤال عمومی و اختصاصی و پاسخنامه داده مي شود. این بسته ها 
شخصي سازي شده و مشخصات متقاضیان، روي پاسخنامه و جلد دفترچه سؤاالت 

درج گردیده است. 

آزمون عمومي و ردیف
اختصاصي

زمان شروع، نوبت
روز و تاریخ آزمون

تعداد

دفترچه سؤالپاسخنامه

8/30 صبح روزچهارشنبه                   گروه آزمایشي هنر1
1401/4/8

22

گروه آزمایشي 2
علوم ریاضي و فني 

8/30 صبح روز پنجشنبه                      
1401/4/9

33

گروه آزمایشي 3
علوم انساني 

8/30 صبح روز پنجشنبه                      
1401/4/9

33

گروه آزمایشي 4

علوم تجربي *

8/30 صبح روز جمعه                        
1401/4/10

33

گروه آزمایشي 5
زبان هاي خارجي

8/30 صبح روز شنبه                          
1401/4/11

22

اطالعیه
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* متقاضیــان  شــرکت در گــروه آزمایشــی علــوم تجربــی، کــه داراي گواهینامــه  
دیپلــم بهیــاري هســتند و بــه حرفــه بهیــاري اشــتغال دارنــد، الزم اســت کــه عــالوه  
بــر پاســخگویي  بــه  ســؤاالت  دفترچــه   شــماره 2 و 3، بــه  35 ســؤال  درس بهیــاري  

منــدرج  در دفترچــه  شــماره  4 )دفترچــه  بهیــاري (  پاســخ  دهنــد.
2- متقاضیانــي  کــه  معــارف آنهــا غیراســالم یــا زبــان  خارجــي  آنــان  غیرانگلیســي  
اســت، بایــد ســؤاالت  مربــوط بــه  اقلیت هــاي  دینــي  )کلیمــي ، زرتشــتي  و 
مســیحي ( و زبــان  خارجــي  غیرانگلیســي  )فرانســه، آلمانــي، ایتالیایــي  یــا روســي ( 
ــا توجــه  بــه   را پاســخ  دهنــد. ســؤاالت  مربــوط بــراي ایــن دســته از متقاضیــان، ب
ــه صــورت بســته هاي مجــزا، در  ــان  شخصي ســازي شــده و ب شــماره  داوطلبــي  آن
جلســه آزمــون همــراه بــا دفترچــه ســؤاالت عمومــی بــه آنهــا تحویــل خواهــد شــد.

3- متقاضیــان در تمامــی گروه هــاي آزمایشــي مي بایســت پاســخ ســؤاالت 
ــان  ــوق، در هم ــدول ف ــه ج ــه ب ــا توج ــي را، ب ــي و اختصاص ــاي عموم دفترچه ه

پاســخنامه مربــوط عالمت گــذاري نماینــد.

و- دســتورالعمل بهداشــتی، فاصلــه گــذاری اجتماعــی و الزامــات 
شتی  ا بهد

ــان و  ــایر داوطلب ــود، س ــالمتی خ ــظ س ــرای حف ــه ب ــی رود ک ــار م انتظ
ــد و  ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــر را م ــوارد زی ــان، م ــای محترمت خانواده ه

ــد: ــت نمایی ــا را رعای آنه
1- زمــان مناســب خــروج از منــزل تــا رســیدن بــه حــوزه امتحانــی را 
بــرآورد کنیــد و بــه موقــع در محــل آزمــون حضــور یابیــد. حــوزه برگــزاری آزمــون، 

از ســاعت 6:30 صبــح روز برگــزاری آزمــون، آمــاده حضــور شــما خواهــد بــود.
ــول  ــی موک ــق پایان ــه دقای ــود را ب ــور خ ــع، حض ــری از تجم ــرای پیش گی 2- ب

ــد. ننمایی
3- از تردد بی مورد در محل برگزاری آزمون، جداً خودداری نمایید.

ــب  ــه مناس ــان فاصل ــر داوطلب ــا دیگ ــوزه، ب ــه ح ــروج ب ــگام ورود و خ 4- هن
ــد. ــظ نمایی ــر( را حف ــک مت ــل ی )حداق

5- همــراه داشــتن ماســک ســه الیــه معمولی )بــدون فیلتــر( و اســتفاده 
ــه حــوزه  ــه(، از ابتــدای ورود ب ــر چان ــا زی ــی ت ــاالی بین ــح از آن )از ب صحی
برگــزاری آزمــون تــا پایــان برگــزاری آزمــون و خــروج از حــوزه امتحانــی، الزامــی 

اســت.
ــایر  ــا س ــردن ب ــت ک ــی خــود، از صحب ــان اســتقرار در محــل صندل 6- در زم

ــد. ــودداری نمایی ــداً خ ــان مجــاور، ج داوطلب
ــا چشــم، دهــان و بینــی در حیــن آزمــون، جــداً  7- از تمــاس دســت ها ب

خــودداری نماییــد.
8- هنــگام عطســه یــا ســرفه کــردن، از دســتمال کاغــذی اســتفاده نماییــد، 
و در صورتــی کــه دســتمال وجــود نداشــت، از قســمت داخلــی آرنــج خــود بدیــن 

منظــور اســتفاده کنیــد.
9- در صــورت داشــتن ســؤال ضــروری از عوامــل اجرایــی در طــول برگــزاری 
ــا رعایــت فاصلــه مناســب و داشــتن ماســک، اقــدام بــه صحبــت  آزمــون، حتمــاً ب

نماییــد.
10- در پایــان آزمــون، تــا زمــان اعــالم خــروج از ســالن از ســوی عوامــل اجرایــی، 
ــی کــه حــاوی  ــه پیام های ــید و ب ــتقر باش ــود مس ــی خ ــر صندل ــان ب همچن
نــکات اجرایــی و بهداشــتی اســت و درجلســه آزمــون از بلندگــو پخــش می شــود، 

بــا دقــت گــوش کــرده و بــه آن عمــل کنیــد.
ــس  ــب لم ــه اغل ــطوحی ک ــا س ــت ب ــاس دس ــد از تم ــعی کنی 11- س
ــتی  ــرویس بهداش ــیرآالت س ــا و ش ــتگیره دره ــا، دس ــر: صندلی ه ــود، نظی می ش
ــرای لمــس آنهــا از دســتمال کاغــذی اســتفاده کنیــد. و… خــودداری نمــوده و ب

ــوزه  ــه ح ــان ورود ب ــتید، در زم ــا هس ــاری کرون ــه بیم ــال ب ــه مبت 12- چنان چ
ــه رســید نتیجــه آزمایــش PCR(، مســؤوالن حــوزه را  ــا ارائ برگــزاری آزمــون )ب
ــد. ــل آورن ــه عم ــوص ب ــن خص ــای الزم را در ای ــا پیش بینی ه ــد ت ــع نمایی مطل

آزمـون هاي  در  جرایم  و  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  از  مواردي  ز- 
سراسري

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الــف - ارتــکاب هرگونــه عملــي کــه موجــب بي نظمــي در برگــزاري آزمــون گــردد 
یــا همــراه داشــتن هرگونــه وســیله غیرمجــاز، از قبیــل: وســایل ارتبــاط الکترونیکــي 

)حتــی بــه صــورت خامــوش( و دســتگاه هاي حافظــه دار.
ــر  ــی را از نظ ــون متقاض ــه آزم ــررات، ک ــالف مق ــل خ ــه عم ــکاب هرگون ب - ارت

ــل: ــازد، از قبی ــه دار س ــي خدش علم
1 - ارائــه مــدرک یــا گواهــي مجعــول یــا تصویــر گواهــي مجعــول بــراي شــرکت 

در آزمــون.
ــا دســت اندرکاران  ــي ی ــا افــراد خــارج از حــوزه امتحان ــا متقاضیــان ی ــي ب 2 - تبان

آزمــون، از قبیــل: عوامــل اجرایــي و طراحــان ســؤال بــراي تخلــف در آزمــون.
3 - ثبت نــام در آزمــون بــا هویــت مجعــول یــا شــرکت در جلســه آزمــون بــه جــاي 

ــی اصلي. متقاض
ج - اســتفاده از هرگونــه وســیله غیرمجــاز، از قبیــل: وســایل ارتبــاط الکترونیکــي و 

ــه دار. ــتگاه هاي حافظ دس
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــون ب ــزاري آزم ــط برگ ــارج از ضواب ــی خ ــه متقاض ــک ب د - کم

ــؤاالت. س
هــ - دسترســي غیرمجــاز بــه اطالعــات مربــوط بــه متقاضیــان یــا اســتفاده غیرمجــاز 

از آنهــا.
و - هرگونــه تغییــر غیرمجــاز ســؤاالت، اوراق و پاســخنامه هاي متقاضیــان یــا ســایر 

مــدارک و دفاتــر مربــوط بــه آزمــون.
ز- افشــاي ســؤاالت آزمــون یــا تــالش در جهــت دســتیابي و افشــاي آن یــا شــرکت 

یــا معاونــت در ایــن امــر، قبــل یــا حیــن برگــزاري آزمــون، بــه هــر نحــو.
ح - خریــد یــا فــروش ســؤاالت آزمــون یــا پاســخ آنهــا یــا شــرکت یــا معاونــت در 
ایــن امــر، قبــل یــا حیــن برگــزاري آزمــون، اعــم از اینکــه ســؤاالت یــا پاســخ آنهــا 

واقعــي یــا غیرواقعــي باشــد.
مــاده 6 - هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات، صالحیــت صــدور حکــم بــه 

مجازات هــاي زیــر را دربــاره متخلفــان دارنــد:
الــف - در مــورد مشــموالن بنــد )الــف( مــاده )5(: اخطــار کتبــي بــا درج در پرونــده 
متقاضــی و اعــالم بــه مراجــع ذي ربــط یــا محرومیــت از گزینــش در آزمــون همــان 

. ل سا
ب - در مــورد مشــموالن بنــد )ب( یــا بنــد )ج( مــاده )5(: محرومیــت از گزینــش 
ــال و  ــان س ــی در هم ــي متقاض ــال قبول ــال و ابط ــان س ــون هم ــي در آزم علم

ــد. ــال بع ــا ده س ــک ت ــون، از ی ــرکت در آزم ــت از ش محرومی
ــاده  ــف( م ــد )ال ــموالن بن ــورد مش ــز در م ــدوي، ج ــاي ب ــره - آراء هیأت ه تبص
)6( ایــن قانــون، قابــل تجدیــد نظــر خواهــي در هیــأت تجدیــد نظــر رســیدگي بــه 

ــت. ــات در آزمون هاس تخلف
مــاده 7 - در مــورد مشــموالن بندهــاي )د(، )هـــ(، )و( )ز( و )ح( مــاده )5( 
ــدي از ده  ــزاي نق ــال ج ــیدگي و اعم ــراي رس ــم را ب ــیدگي، مته ــاي رس هیأت ه
ــا  ــال ی ــارد )1.000.000.000( ری ــک میلی ــا ی ــال ت ــون )10.000.000( ری میلی
حبــس از یــک تــا پنــج ســال یــا هــر دو مجــازات، بــه محاکــم دادگســتري معرفــي 

مي نماینــد.
ــب  ــه در قال ــاده )5(، چنان چ ــوع م ــال موض ــک از اعم ــر ی ــکاب ه ــاده 8 - ارت م

اطالعیه
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ــود  ــازات مي ش ــدید مج ــب تش ــد، موج ــبکه باش ــا ش ــروه ی ــک گ ــت در ی عضوی
ــوم  ــازات محک ــر مج ــه حداکث ــبکه، ب ــا ش ــروه ی ــرکرده گ ــده و س ــکیل دهن و تش
ــوق  ــم ف ــکاب تخلفــات و جرای مي گــردد. مجــازات هــر یــک از اعضــاء، کــه در ارت
دخالتــي نداشــته باشــند، حســب مــورد، حداقــل مجــازات ذکــر شــده بــراي مرتکب 

اســت.
ــع از  ــا مان ــات در آزمون ه ــه تخلف ــاي رســیدگي ب ــاده 9 - رســیدگي در هیأت ه م
رســیدگي برابــر ســایر قوانیــن جزایــي یــا رســیدگي در هیأت هــاي رســیدگي بــه 
ــاي  ــا کمیته ه ــي ی ــأت علم ــاي هی ــي اعض ــاي انتظام ــا هیأت ه ــات اداري ی تخلف
انضباطــي دانشــجویان نیســت و مرتکــب، عــالوه بــر مجــازات منــدرج در مــواد )6( 
ــز محکــوم  ــررات نی ــن و مق ــرر در ســایر قوانی ــه مجــازات مق ــون، ب ــن قان و )7( ای

مي گــردد.
مــاده 10 - در صــورت محکومیــت قطعــي فــردي بــه یکــي از مجازات هــاي منــدرج 
ــات  ــاده )6(، هی ــف( م ــد )ال ــدرج در بن ــازات من ــتثناء مج ــه اس ــون، ب ــن قان در ای
ــد؛  ــون ابطــال مي نمای ــي وی را در آزم ــا، قبول ــات در آزمون ه ــه تخلف رســیدگي ب
در ایــن صــورت، مؤسســه آموزشــي مربــوط، از صــدور و اعطــاي هرگونــه گواهــي 
یــا مــدرک بــه وي خــودداري خواهــد نمــود، و چنان چــه گواهــي فارغ التحصیلــي 
بــه وي اعطــاء شــده باشــد، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري یــا وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکي یــا وزارت آمــوزش و پــرورش یــا دانشــگاه آزاد اســالمي، 

ملــزم بــه ابطــال آن گواهــي هســتند.
مــاده 11 - چنانچــه بــا بررســي هاي فنــي و علمــي، بیــن نمــرات و رتبــه اکتســابي 
ــي،  ــهود و اساس ــارف مش ــاي غیرمتع ــي وي، مغایرت ه ــوابق تحصیل ــی و س متقاض
ــره  ــه و نم ــا رتب ــگاهي ب ــم و دوره پیش دانش ــدل دیپل ــق مع ــدم تطاب ــل ع از قبی
اکتســابي در آزمــون وجــود داشــته باشــد، بــا تأییــد هیأت هــاي بــدوي رســیدگي 
بــه تخلفــات در آزمون هــا، از متقاضــی در یــک یــا چنــد درس عمومــي و اختصاصــي 
ــن  ــون ای ــي آزم ــت نهای ــن وضعی ــاً تعیی ــد. ضمن ــه عمــل مي آی امتحــان مجــدد ب
ــر عهــده هیــأت بــدوي  ــر اســاس نتایــج حاصــل از امتحــان مجــدد، ب متقاضــی، ب

اســت.
ــش  ــراي افزای ــه ب ــي، ک ــي و آموزش ــگاه علم ــا آموزش ــه ی ــر مؤسس ــاده 12 - ه م
ــت  ــون فعالی ــن قان ــث ای ــورد بح ــاي م ــرکت در آزمون ه ــان ش ــي متقاضی آمادگ
مي کنــد، چنان چــه در تخلفــات مــاده )5( مشــارکت داشــته باشــد، مجــوز 
تأســیس آن لغــو مي شــود و مدیــران مســؤول آنهــا، عــالوه بــر محرومیــت دائمــي 
ــه مجازات هــاي پیش بینــي شــده در ایــن  ــه مراکــز، ب از تأســیس و اداره ایــن گون
ــگاه  ــا آموزش ــه ی ــه مؤسس ــوند، و چنان چ ــوم مي ش ــن محک ــایر قوانی ــون و س قان
فاقــد مجــوز باشــد، مجــازات مدیــران مســؤول آنهــا حداکثــر مجــازات منــدرج در 

ــود. ــاده )6( خواهــد ب م
ــر اقــدام  تبصــره - در مــورد آموزشــگاه هایي کــه فاقــد مجــوز هســتند، عــالوه ب
ــالم  ــه اع ــبت ب ــاً نس ــد راس ــز مي توان ــوم نی ــط، مدعي العم ــي ذي رب ــع قانون مراج

ــد. ــدام نمای ــان اق ــات آن ــري تخلف جــرم و پي گی

ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور

ــی،  ــورت الکترونیک ــه ص ــت ها ب ــت درخواس ــی و ثب ــریع در بررس ــت تس در جه
داوطلبــان می تواننــد ســؤال یــا درخواســت خــود را از طریــق ســامانه پاســخگویي 
اینترنتــي بــه نشــانی: https://request.sanjesh.org، بــه ایــن ســازمان ارســال 
نماینــد. ضمنــاً داوطلبــان، در صــورت لــزوم، می تواننــد، ســؤال یــا ســؤاالت خــود 
ــان  ــماره 021 در می ــش ش ــا پی ــن:  ۴21۶۳  ب ــماره  تلف ــا ش ــاعات اداری ب را در س

بگذارنــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 TOEFL ، بـه اطـالع متقاضیـان شـركت در آزمون هـای بین المللـی نظیـر
GRE،IELTS و... می رسـاند بـا توجـه به وجود تعـدادی افراد و شـركت های 
سـود جـو كه  بـا تبلیغـات و وعده هـای واهـی مبنی بـر اخذ مـدارك مورد 
نظـر، بـا مشـخصات داوطلـب  اقـدام بـه كالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابل 
توجهـی از ایـن افـراد می نماینـد، این سـازمان به عنـوان ناظـر آزمون های  
بین المللـی در كشـور، ضمن برخـورد قانونـی و معرفی این مراكـز به مراجع 

قضائـی، مـوارد ذیـل را  برای اطـالع متقاضیـان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مداركـی از طریـق این سـازمان مـورد گواهی و تأیید قـرار خواهند گرفت 
كـه قبـًا مجـری آزمون از سـوی این سـازمان مجـوز برگـزاری آن را دریافت نموده 
باشـد؛ لـذا قبـل از پرداخت هرگونه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش 
كشـور )بخـش آزمون هـای بین الملـل( نسـبت بـه مجـاز بـودن مركـز اطمینـان 

حاصـل نمایید.
2 - بـا داوطلبانـی كـه مرتكـب تخلـف شـوند برابـر قانـون برخـورد خواهـد شـد و 
مشـخصات آنان در فهرسـت متخلفـان آزمون های این سـازمان قـرار خواهد گرفت. 
ضمنـًا ایـن داوطلبـان از 2 تـا 10 سـال از شـركت در آزمون هایـی كه این سـازمان 
برگـزار می نمایـد یـا ناظر آن اسـت، محـروم خواهند شـد. همچنیـن در صورتی كه 
متخلفـان در طـول محرومیـت اقـدام بـه ثبت نـام در یكـی مراكـز نماینـد، در هـر 
مرحلـه از مراحـل آزمـون از شـركت آنان در آزمـون جلوگیری به عمـل خواهد آمد.

3 - مراكـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعایت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام 
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

4 - داوطلبانـی كـه بـا جعـل مـدارك هویتـی سـعی در گمـراه نمـودن مجریـان 
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافـت 
مـدرك ( اثبـات گـردد، برابـر مقـررات برگـزاری آزمون هـا، مـدارك مربـوط بـه 
آنهـا باطـل و از شـركت در آزمون هـا بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد 
شـد و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل هـر گونـه اسـناد دولتـی و اسـتفاده از سـند 
مجعـول و شـركت كـردن بـه جای داوطلـب اصلی، برابـر قانون مجازات اسـامی 
)تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و مجـازات كیفـری بـه همـراه 
خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـكام قضائـی بـه مراجع 

معرفـی می گردنـد. قضائـی 
آزمون هـای  امتیـاز  صاحـب  مؤسسـات  قوانیـن  براسـاس  كـه  می شـود  یـادآور 
بین المللـی، كلیـه مراحـل ثبت نـام آزمون هـا بایسـتی شـخصَا توسـط شـخص 
متقاضـی انجـام شـود و در صـورت عـدم رعایـت شـرایط ثبت نـام، از شـركت 
متقاضـی در آزمـون ممانعـت بـه عمل خواهد آمـد و در صورت مشـاهده هرگونه 
تخلـف در ایـن زمینـه با افراد یا شـركت های سـودجو كـه به روش هـای مختلف 
برخـورد  می نماینـد  بین المللـی  آزمون هـای  در  متقاضیـان  ثبت نـام  بـه  اقـدام 

قانونـی خواهد شـد.

هشدار به متقاضیان
آزمون های بین المللی

هشدار
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 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   18443 شماره  و   1400/10/29 مورخ   17970/1/101
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون 

سراسری سال 1401 که از آن سؤال طرح نخواهد شد، به شرح ذیل است.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

حذفیات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401

اطالعیه
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فرمول حفظ كردن فایده ای ندارد؛
باید فیزیک و ریاضی را درک كرد

)بخش اول(

گفت و گو با سه رتبۀ برتر کشوری گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني در آزمون سراسری 98  

آزمون  دیگر،  هفتۀ  یک  از  بیش  کمی 
پنجگانه  گروه های  در   1۴01 سال  سراسری 
استان   ۳1 امتحانی  حوزه های  در  آزمایشی 
برگزار  دیگر  کشورهای  از  برخی  و  کشور 
که  دیدیم  مناسب  خاطر،  همین  به  می شود. 
از  پیش  که  آینده،  شمارۀ  و  شماره  این  در 
برگزاری آزمون سراسری منتشر می شود، به 
تن  چند  با  نشریه  این  گوی  و  گفت  نشر  باز 
از رتبه های ممتاز آزمون سراسری سال های 
گذشته بپردازیم تا مطالعۀ این گفت و گو از 
سوی داوطلبان آزمون سراسری سال جاری، 
تجربیات  از  آنها  بهره گیری  موجب  بتواند 
آزمون های  موفق  داوطلبان  راهکارهای  و 
هر  راستای  در  گذشته،  سال های  سراسری 
چه بهتر برگزار کردن این آزمون توسط این 

عزیزان شود.
در  و،  تفریح  فعالیت،  مطالعۀ،  نحوۀ  همیشه 
آزمون  در  رقمی  تک  داوطلبان  زندگی  کل، 
خصوص  به  داوطلبان،  سایر  برای  سراسری، 

است.  خواندنی  و  جالب  بعد،  داوطلبان سال 
یک  چطور  که  بدانند  می خواهند  داوطلبان 
و  ملی  مسابقۀ  این  در  می تواند  داوطلب 
و  برباید  بقیه  از  را  سبقت  گوی  سراسری، 
رو،  همین  از  کند؛  کسب  را  نتیجه  بهترین 
با  سال،  هر  روال  طبق  پیک سنجش،  نشریه 
سراسری  آزمون  برتر  رتبه های  از  تعدادی 
گفت و گوهای مبسوطی دارد و از آنها دربارۀ 
و  علمی  آمادگی  نحوۀ  و  مطالعه  کیف  و  کّم 
برای شرکت در آزمون سراسری  روحی شان 

سؤال می کند. 
که  می کند  مشخص  پرسش ها  این  به  پاسخ 
خود داوطلبان تک رقمی هم شیوۀ یکسانی 
برای مطالعه و آمادگی برای آزمون سراسری 
ندارند و در همین گفت و گو می بینید که برای 
شیوه های  درس،  یک  یادگیري  و  مطالعه 
بعضًا متفاوتی را در پیش گرفته اند. ما معتقد 
نیستیم که داوطلب امسال برای موفقیت در 
برتر  پای داوطلبان  باید جا  آزمون سراسری 

و  روحی  آمادگی  علمی،  توان  چون  بگذارد؛ 
جسمی و، در کل، شرایط هر داوطلبی با سایر 
رقمی،  تک  رتبه های  با  ویژه  به  داوطلبان، 
می توان  شک،  بدون  ولی  است؛  متفاوت 
بسیار  بهره های  عزیزان  این  سخنان  از 
براي  آنها  کار  نحوۀ  و  سخنان  مطالعۀ  و  برد 
داوطلبان آزمون سراسري پیِش رو، خالی از 

فایده نخواهد بود. 
 از همین رو، چندی پیش با دانا افاضلی، رتبۀ 
۳ کشوری، فاطمۀ جعفری، رتبۀ 8 کشوری و 
محمد مهدی ابوترابی، رتبۀ 10 کشوری گروه 
آزمایشي علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری 
سال 98 گفت و گویی داشتیم. با تشکر از این 
کردند،  گفت وگو شرکت  این  در  که  عزیزان، 
نحوۀ  دربارۀ  که  گفت و گو،  این  اول  بخش 
حاضر  اختصاصی  و  عمومی  دروس  مطالعۀ 
تقدیم  خدمتتان  است،  سراسری  آزمون  در 

می گردد. 
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 اولیـن و مهـم تریـن سـؤالی کـه بـرای اکثر 
داوطلبـان پیـش می آیـد، ایـن اسـت کـه هـر 
درس را چگونـه مطالعـه کردیـد؟ لطفـً بـه هـر 

درس بـه طـور مجـزا بپردازیـد. 
 

ادبیات 

فاطمـه جعفـری: ادبیـات را هم بـه صـورت موضوعی 
می خوانـدم و هـم درس بـه درس مطالعـه می کـردم؛ 
بـرای مثـال، گاه پیـش می آمـد کـه یک سـاعت تسـت 
لغـت مـی زدم؛ چـون از خاطـرم می رفـت، و از طـرف 
دیگـر بـه صـورت درس بـه درس مفاهیـم و تمرین هـا 
را خوانـدم و چنـد بـار دوره کـردم؛ در واقـع، حـدود 
و،  خوانـدم  را  ادبیـات  کتاب هـای  بـار  یـا چهـار  سـه 
در عیـن حـال، مباحثـی مثـل لغـت یـا آرایـه را جـدا 
مطالعـه می کـردم و تسـت مـی زدم؛ البتـه آرایـه بـرای 
مـن مبحـث پـر چالشـی بـود. به نظـر من خیلـی جاها 
ابهام داشـت و پاسـخ صحیح بسـتگی به سـلیقۀ طراح 
داشـت. در کل، تـا قبـل از تعطیـات نـوروزی، هفته ای 
سـه الـی چهار سـاعت ادبیـات می خواندم و بعـد از ایام 
نـوروز نیـز هفتـه ای پنج تا شـش سـاعت بـرای ادبیات 

وقـت می گذاشـتم. 
دانـا افاضلـی: چـون دانش آمـوز المپیـادی بـودم، 
را  عمومـی  دروس  یازدهـم  و  دهـم  سـال های  در 
ّآن  از  مـن  واقـع،  در  بـودم؛  نکـرده  مطالعـه  خـوب 
زمـان شـروع بـه درس خوانـدن جـدی بـرای کنکـور 
کـردم. برای تسـلط بـر لغات ادبیات، هـر روز واژگان  
تـا  را  کار  ایـن  و  می کـردم  مطالعـه  را  درس  سـه 
نزدیـک کنکـور ادامـه دادم. بـرای مبحـث اما، روی 
کلماتـی کـه ارزش امایـی دارنـد، مثـل هـم آوا هـا، 
را موضوعـی مطالعـه  معنایـی  قرابـت  کار می کـردم. 
می کـردم و قبـل از اینکـه شـروع به تسـت زدن کنم، 
روی مفاهیـم عمیـق شـدم و در نتیجه در تسـت زدن 
مشـکلی نداشـتم. آرایه هـای ادبـی را هـم بـه کمـک 
تسـلط  بـه  و  فراگرفتـم  آموزشـی  کتاب هـای کمـک 
نسـبی در ایـن مبحـث رسـیدم. در کل، بـرای مـن، 
ادبیـات سـخت ترین درس عمومـی بـود و بـه خـودم 
اجـازه داده بـودم کـه چنـد سـؤال را نزنـم! از لحـاظ 
زمانـی هـم هفتـه ای چهـار تـا چهـار و نیـم سـاعت 

بـرای ایـن درس وقـت می گذاشـتم. 
محمـد مهـدی ابوترابـی: بـرای ادبیـات، بیشـتر از 
ریاضـی و فیزیـک وقت گذاشـتم؛ البته تا آمـدن نوروز، 
هفتـه ای دو یا سـه سـاعت وقـت می گذاشـتم، اما وقتی 
دیـدم کـه وضـع دروس عمومـی ام بدتـر از اختصاصـی 
اسـت، بعـد از عید روی درس های عمومـی، به خصوص 
هفتـه ای  حـدودًا  شـاید  گذاشـتم.  وقـت  ادبیـات، 
درصـد  نتیجـه  در  و  می خوانـدم  ادبیـات  سـاعت   20
ادبیاتـم را در آزمون هـای آزمایشـی، از 20 بـه 70 تـا 

رسـاندم.  80 درصد 

  چطور این کار را کردید؟ 
محمـد مهـدی ابوترابـی: لغت هـا را چهـار یـا پنـج 
بـار کامـل خوانـدم و یـک هفتـه مانده بـه کنکـور، آنها 
کار  تابسـتان  اول  همـان  از  را  قرابـت  کـردم.  دوره  را 
می کـردم و هفتـه ای دو تـا سـه سـاعت را بـه آرایه هـا 
اختصـاص مـی دادم. بـرای مطالعـه و یادگیری دسـتور، 
کار خاصـی نکـردم و صرفًا بـه کاس درس و حرف های 
از کتاب هـای  بـرای آرایه هـا  امـا  معلـم اکتفـا کـردم؛ 

کمـک آموزشـی کمـک گرفتم. 

عربی 

دانـا افاضلـی: بـا درس عربـی مثـل ادبیـات کامـًا 
برایـم  واقعـًا  دوازدهـم  سـال  ابتـدای  و  بـودم  بیگانـه 
سـخت گذشـت و درکـی از ایـن درس نداشـتم، ولـی 
وقتـی به قواعد آن تسـلط پیـدا کردم، ایـن درس برایم 
راحـت شـد؛ چـون درس قانونمنـدی اسـت و با تسـت 
شـد.  مسـلط  آن  قواعـد  و  ترجمـه  بـه  می شـود  زدن 
خـود من، بـا اینکـه در ابتـدا از عربی واهمه داشـتم، از 
اواسـط فروردیـن مـاه، کمترین وقت را بـرای این درس 
گذاشـتم؛ البتـه تـا قبـل از عیـد، هفتـه ای پنج سـاعت 

بـرای مطالعـه عربـی وقـت می گذاشـتم. 

فاطمه جعفـری: در درس عربـی از ابتدا خـوب بودم؛ 
چـون از دورۀ اول متوسـطه، خیلـی خـوب بـه ما عربی 
را درس داده بودنـد و قواعـد عربـی در واقـع ملـکۀ 
ذهنـم شـده بـود. تنها چالشـم در مبحـث درک مطلب 
بـود. بـرای تسـلط بـه ایـن بخـش، بـه خصوص بعـد از 
عیـد، خیلـی کار کـردم، امـا در نهایـت هـم بـه یکی از 

درک مطلب هـا در کنکـور نتوانسـتم پاسـخ بدهـم.
محمـد مهـدی ابوترابـی: سـال یازدهـم، روی عربی 
خیلـی وقـت گذاشـتم؛ چـون عربـی ام در سـال دهـم 
بـد بـود و می دانسـتم بایـد بـرای موفقیـت در کنکـور، 
در ایـن درس قـوی شـوم؛ حتـی  عربـی سـال دهـم را 
هـم خوانـدم و قواعـدش را نیـز کار کـردم. همان سـال 
یازدهـم در ترجمـه قـوی شـدم. از آنجایـی كـه پاسـخ 
دادن بـه سـؤال های ترجمـه تکنیـک دارد، بایـد فعل ها 
را بررسـی کـرد و بـا زمان هـا آشـنا بـود و در گزینه هـا 
تفـاوت زمان هـا را بـه دسـت آورد. بیشـتر اوقـات، بـا 
دقـت در فعل هـا می شـود بـه پاسـخ صحیـح رسـید، و 
اگـر هـم در مـوارد اندکـی ایـن روش پاسـخگو نباشـد، 

می تـوان سـراغ ضمیرهـا رفـت.
بـه نظـر مـن، در عربی کتاب درسـی خیلی مهم اسـت؛ 
چـون یـك مجموعـه از آیـات و جمـات موجـود در 
کتـاب، پرتکرار و مهم هسـتند. سـال دوازدهـم با درک 
مطلب مشـکل داشـتم تـا اینکه بعد از تعطیـات نوروز، 
روزی یـک درک مطلـب حـل کـردم و به مـرور در این 
مبحـث هـم تسـلط الزم را پیدا کـردم. در کل، هفته ای 

دو سـاعت بـرای عربـی وقت می گذاشـتم. 

معارف اسالمی 

فاطمـه جعفری: در تابسـتان پیش از سـال دوازدهم، 
بـا ایـن درس خیلـی مشـکل داشـتم و در تسـت ها هم 
موفـق نبـودم. باالخـره بـه این نتیجه رسـیدم کـه باید 
متـن کتـاب را ریـز بـه ریـز بخوانـم و بـه پیـام آیـات 
از عیـد هـم چنـد دور کتاب هـای  بعـد  توجـه کنـم. 
معـارف را دوره کـردم و بعضـی از مباحـث آن را هـم 
جداگانـه و بـه دفعـات مـرور کـردم. به نظر مـن در این 
درس، تسـت زنی خیلـی مهـم اسـت و به داوطلـب ایده 
می دهـد کـه بـه چـه نکته هایـی بایـد توجـه داشـته 
تابسـتان هفتـه ای دو  بـرای درس معـارف، در  باشـد. 
سـاعت وقـت می گذاشـتم و آرام آرام این زمـان را زیاد 
کـردم و بعـد از عیـد حـدود پنـج تـا شـش سـاعت در 

هفتـه، معـارف اسـامی را مطالعـه می کـردم. 
محمد مهـدی ابوترابی: در تابسـتان، معـارف دهم و 
یازدهـم را بـه طور کامـل خواندم؛ البته کتـاب یازدهم، 
چـون در طول سـال یازدهـم آن را خوانده بـودم، برایم 
راحـت بـود. سـال دوازدهـم، هفتـه ای یک یـا دو درس 
می خوانـدم و جلـو می رفتـم و بـر اسـاس بودجه بنـدی 
آزمون هـای آزمایشـی کـه مـی دادم، درس هـای دهم و 
یازدهـم را مـرور می کردم. به نظر مـن در درس معارف، 

دانا افاضلی

به نظر من

درس فیزیک را باید حس کرد

و اگر بخواهی به صورت

فرمولی جلو بروی

نمی توانی از این درس

نتیجه بگیری
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موفقیت
کتـاب درسـی اصـل اسـت؛ چـون هـم نـوع نوشـتار و 
نـگارش كتاب هـای كمـك آموزشـی، بـا کتاب درسـی 
فـرق دارد و گاهـی داوطلـب را بـه اشـتباه می انـدازد. 
بـرای مـن اصـل و مبنـا کتـاب درسـی بـود و در كتاب 

درسـی هـم آیات خیلـی مهم هسـتند. 
سـاعت مطالعـه ام نیـز بـه این صـورت بود که تابسـتان 
هفتـه ای سـه یـا چهار سـاعت ایـن درس را می خواندم. 
از مهرمـاه تـا تعطیـات نـوروز نیـز هفته ای دو سـاعت 
آن را می خوانـدم. بعـد از عیـد، چـون تسـت ها را خوب 
پاسـخ مـی دادم، تـا دو هفتـه مانـده بـه کنکـور، وقـت 
خاصـی روی معـارف نگذاشـتم، امـا بعـد حـس کـردم 
كـه درس ها یـادم رفته اسـت؛ برای همین در سـه روز، 
یعنـی در 30 تـا 33 سـاعت، یـک دور دیگـر کتاب های 

معـارف را مـرور کردم. 
دانـا افاضلـی: بـرای مـن، اول درس معـارف و بعد از 
آن ادبیـات سـخت بـود. راسـتش نمی توانسـتم منطـق 
خاصـی در سـؤال های تسـتی ایـن درس پیـدا کنـم. 
هـر هفتـه از دبیرمـان می پرسـیدم که چرا پاسـخ فان 
تسـت، ایـن گزینـه شـد. باالخـره دبیرمـان گفـت کـه 
بایـد بـرای اشـراف داشـتن بـر درس معـارف، بـه ایـن 
نكتـه دقـت داشـته باشـی کـه سـؤال از کـدام درس و 
مبحـث طـرح شـده اسـت، نـه اینکه بـه دنبـال تحلیل 
سـؤال باشـی، و فقـط هم بایـد کتـاب را بخوانی. همین 
ویژگی هـای درس معـارف و اینکـه باید کامـًا بر کتاب 
مسـلط می شـدم، باعـث شـد کـه بیشـترین وقـت را 
در هفتـه بـرای آن بگـذارم و هفتـه ای شـش تـا هفـت 
سـاعت ایـن درس را می خوانـدم و تنها درسـی هم بود 
کـه تـا آخریـن هفـتۀ قبـل از کنکـور نگرانـش بـودم؛ 
چـون تـا اوایـل خـرداد هم به درصـد دلخواه خـودم در 

بودم. نرسـیده  آن 

زبان خارجی 

و  بـود  خـوب  زبانـم  ابوترابـی:  مهـدی  محمـد 
ایـن درس نگذاشـتم. در  بـرای  وقـت خاصـی هـم 
نسـبت  زمـان کمتـری  در  تسـتی هـم  آزمون هـای 
بـه زمـان تعییـن شـده، می توانسـتم بـه سـؤال های 

زبـان پاسـخ بدهـم. 
فاطمـه جعفـری: زبـان خارجـی، پایین تریـن درصـد 
مـن در آزمـون سراسـری بـود؛ چـون زبانـم خـوب بود 
و فکـر می کـردم كـه نیـازی بـه مطالعـه و تسـت زنی 
نـدارم، و همین وقت نگذاشـتن بـرای درس زبان، برایم 

مشـکل سـاز شد. 
دانـا افاضلـی: از دوره ابتدایـی کاس زبـان رفتـه ام 
و زبـان در ذهنـم نهادینـه شـده اسـت، ولـی بـا ایـن 
همـه، در تسـت های گرامـر مشـکل داشـتم؛ چـون من 
در SPEAKING  و LEASINING قـوی بـودم و در 
آزمـون سراسـری نیـز، عـاوه بـر آن دو بخـش، گرامـر 

هـم اهمیـت دارد. 

ریاضی 

فاطمـه جعفـری: ریاضـی و فیزیـک را خیلی دوسـت 
دارم و بیشـترین وقـت خودم را هم بـرای این دو درس 
گذاشـتم؛ در واقـع هـر وقـت خسـته می شـدم، تسـت 
حسـابان مـی زدم؛ تـا جایـی کـه بعـد از عید، بـا  هیچ 

نکـتۀ جدیـدی در ایـن دو درس روبـرو نمی شـدم. 
امـا خیلـی از داوطلبـان بـا درس ریاضـی    
مشـکل دارند؛ برای مثـال، در آزمون سراسـری 
1397، از 150 هـزار داوطلـب گـروه آزمایشـی 
علـوم ریاضـی و فنی، حـدود 55 هـزار داوطلب 
در ایـن درس درصـد منفی کسـب کـرده بو دند! 
فاطمـه جعفری: بـه نظر مـن، بچه ها باید ذهنیتشـان 
را نسـبت بـه ریاضـی تغییـر دهند تـا متوجه شـوند که 
ایـن درس چقـدر جـذاب اسـت. تمرین حل کـردن در 
ریاضـی خیلی مهم اسـت؛ حتی در کنکـور نیز خیلی از 
سـؤال ها تکراری اسـت و فقـط عددها عوض می شـوند. 
بـاز هـم می گویم كـه داوطلبـان، اگر تمریـن حل کنند 
و روی ریاضـی وقـت بگذارنـد، متوجـه می شـوند کـه 
ریاضـی درس سـختی نیسـت و ذهنیـت منفی شـان را 

نسـبت به ایـن درس كنـار می گذارند.

المپیـاد  دانش آمـوز  شـما  افاضلـی!  آقـای    
ریاضـی بودیـد. ایـن المپیـادی بودن چقـدر در 

درس ریاضـی یـاور شـما بـود؟ 
در  را  هندسـه  و  گسسـته  مباحـث  افاضلـی:  دانـا 
المپیـاد خوانـده بـودم و در واقـع در سـطح باالتـری 
هـم کار کـرده بودم، اما در حسـابان، مباحـث المپیاد 
ربطـی بـه کنکور نداشـت و از مباحث گسسـته و آمار 
و احتمـال نیـز در المپیـاد سـؤالی مطـرح نمی شـود؛ 
یعنـی درس هایـی در ریاضـی بود کـه من بلـد نبودم 
و تـا مدتـی هـم در آزمون هـای آزمایشـی، یـا ایـن 
تسـت های مربـوط بـه مباحـث را نمـی زدم یـا غلـط 
مـی زدم. کاری کـه کـردم ایـن بـود کـه در مبحـث 
احتمـال، خیلـی بـه صـورت مفهومـی در آن عمیـق 
شـدم؛ البتـه من در کل با ریاضی مشـکلی نداشـتم و 
خیلـی هـم بـرای ایـن درس وقـت نمی گذاشـتم. اگر 
هـم می خواسـتم وقـت بگـذارم، بیشـتر بـرای مبحث 

گسسـته وقـت می گذاشـتم. 
  شـما چـه پیشـنهادی بـرای توانمند شـدن 

داوطلبـان در درس ریاضـی داریـد؟ 
دانـا افاضلـی: خیلـی از اوقـات در مباحـث ریاضـی، 
مثـل حسـابان، شـما با یک شـکل یـا نمودار کشـیدن، 
برسـید؛ در حالـی کـه  پاسـخ صحیـح  بـه  می توانیـد 
مدرسـان کنکـور از شـما می خواهند که مشـتق بگیری 

و بـا حـل تمریـن کـه وقت گیـر اسـت، جلو بـروی.
محمـد مهـدی ابوترابی: بـرای هـر مبحـث ریاضی، 
هفتـه ای سـه سـاعت وقـت می گذاشـتم، امـا بعـد از 
عیـد کًا وقتـی برای این درس نگذاشـتم. بـه نظر من، 
در مطالعـه و فراگیـری ریاضـی، معلـم و نحـوۀ کار او 

اهمیـت بسـیاری دارد. 

فیزیک 

فاطمـه جعفـری: همـان طـور کـه پیـش از ایـن 
دارم.  دوسـت  خیلـی  را  فیزیـک  و  ریاضـی  گفتـم، 
بتـوان  تـا  دارد  مهمـی  نقـش  معلـم  فیزیـک  در 
یـاد گرفـت. معلـم مـا  بـه صـورت مفهومـی  را  آن 
اگـر  بگیریـد کـه  یـاد  را جـوری  می گفـت فیزیـک 
را  فرمولـی  هیـچ  سراسـری،  آزمـون  جلـسۀ  سـر 
بـه خاطـر نیاوردیـد، بـاز هـم بتوانیـد بـه سـؤال ها 
جـواب بدهیـد. مـن در فراگرفتـن مباحـث فیزیـک 
وسـواس داشـتم و روی جزئیـات آن دقـت زیـادی 
هشـت  هفتـه ای  را  مباحـث  ایـن  شـاید  می کـردم 
طـرح  مـن،  نظـر  بـه  می کـردم.  مطالعـه  سـاعت 
سـؤال از مباحـث فیزیـک، خیلی بـه داوطلب کمک 
از یـک مبحـث سـؤال در  اینکـه خـودت  می کنـد؛ 
بیـاوری و ببینـی بهتریـن سـؤال هایی کـه می شـود 

باشـد.  می توانـد  چـه  درآورد،  مبحـث  یـک  از 
دانـا افاضلی: فیزیـک را از صفر شـروع کردم، اما 
بـا ایـن درس مشـکلی نداشـتم. فیزیـک تیپ بنـدی 

فاطمه جعفری

باز هم می گویم که داوطلبان

اگر تمرین حل کنند و روی ریاضی 

وقت بگذارند، متوجه می شوند

که ریاضي درس سختی نیست

و ذهنیت منفی شان را

نسبت به این درس کنار می گذارند
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موفقیت
بیشـتری دارد و بـه نظـر مـن، بـا تاشـی کمتـر از 
ریاضـی، می شـود بـر مباحـث آن مسـلط شـد. من، 
چـون تابسـتان منتهـی بـه سـال دوازدهم مشـغول 
المپیـاد بـودم، یـک مجموعـه از فصل هایـی را کـه 
بـود، سـر  مـرور شـده  یـا  داده  تابسـتان درس  در 
کاس درس نبـودم؛ از جملـه کل فیزیـک دهـم و 
ایـن حـال،  بـا  امـا  فصـل اول فیزیـک یازدهـم را؛ 
نگـران نشـدم و در دی مـاه و تعطیات عید، سـعی 
جبـران  را  خـودم  ماندگی هـای  عقـب  کـه  کـردم 

. کنم
کـرد،  بایـد حـس  را  فیزیـک  مـن، درس  نظـر  بـه 
بـروی،  جلـو  فرمولـی  صـورت  بـه  بخواهـی  اگـر  و 
نمی توانـی از ایـن درس نتیجه بگیـری؛ برای مثال، 
مبحـث گازهـا را بایـد حس کـرد؛ اینکـه اگر گازی 
را فشـرده کنیـم، دمـا بـاال می آیـد، حـس کردنـی 
اسـت. اگـر بخواهـی بـا فرمـول جلـو بـروی، از آن 
فیزیـک،  مباحـث  از  خیلـی  در  نمی گیـری.  نتیجـه 
روزمره مـان  زندگـی  در  مـا  صـوت،  مبحـث  مثـل 
تصـور  را  آن  می شـود  و  هسـتیم  درگیـر  آن  بـا 
می شـود  راهـکار  همیـن  بـا  و  نمـود  درک  و  کـرد 
پاسـخ  کنکـور  در  فیزیـک  سـؤال   15 تـا   10 بـه 
را  فرمـول  کـه  می کننـد  فکـر  دانش آمـوزان  داد. 
و شـهود  قضیـه  کـردن  تصویـر  بـا  امـا  می فهمنـد، 
اسـت.  آسـان تر  صحیـح،  پاسـخ  بـه  رسـیدن  آن، 
اینکـه در کتاب هـای درسـی فیزیـک،  نکتـه دیگـر 
نمی شـود،  پرداختـه  فرمول هـا  اثبـات  بـه  خیلـی 
ولـی مـن خـودم خیلـی از فرمول هـا را اثبات کردم 
سـر  کـه  کـرد  کمکـم  نكتـه  ایـن  و  خـودم،  بـرای 
و  راحت تـر  را  آزمـون سراسـری، سـؤال ها  جلـسۀ 
سـریع تر حـل کنـم؛ چـون وقتـی فرمـول را بفهمی 
و بدانـی كـه از کجـا آمده اسـت، حل سـؤال برایت 

می شـود.  آسـان 
در نهایـت اینکـه مـن هـم با خانـم جعفـری موافقم 
کـه طـرح سـؤال از مباحث فیزیک، بسـیار کارسـاز 
اسـت. خـود مـن در بحـث اصـل ارشـمیدس، پنـج 
مـاه درگیـر بـودم و دائـم سـؤال در مـی آوردم و از 
بـه  را  آن  بتوانـم  تـا  فیزیکمـان می پرسـیدم  معلـم 

صـورت مفهومـی بفهمـم. 
محمـد مهدی ابوترابـی: در دوره متوسـطه اول، 
بـا مـا کار  فیزیـک را بـه صـورت خیلـی پیشـرفته 
کردنـد؛ البتـه آن زمـان، میـانۀ خوبـی بـا فیزیـک 
عاقه منـد  آن  بـه  دهـم  سـال  در  امـا  نداشـتم، 
شـدم. فیزیـک یـک رونـد محاسـباتی دارد کـه در 
ایـن بخـش، نسـبت بـه ریاضـی، تیپ هـای مختلـف 
آن کمتـر اسـت، و اگـر زیاد تسـت زده باشـی، اکثر 
سـؤال های آن تکـراری اسـت. مـن اکثر سـؤال های 
بـرای  می کـردم؛  حـل  نمـودار  بـا  را  بخـش  ایـن 
بـا فرمـول در  اکثـرًا  را  مثـال، مبحـث سـینماتیک 
می آورنـد، امـا مـن یـک فرمـول هـم حفـظ نکـردم 
فرمـول  چـون  کـردم؛  حـل  نمـودار  بـا  را  همـه  و 

گـذاری و جایگزینـی و سـاده کـردن و ... برای من 
سـخت تر بـود. بخـش حفظـی فیزیـک، مـرا اذیـت 
کـرد؛ چـون ایـن بخـش را نخوانـده بـودم و بیشـتر 
بعـد از عیـد آن را کار کردم. به نظـر من، داوطلبان 
نبایـد از ایـن بخـش غافـل بشـوند؛ چـون در عیـن 
سـادگی، اگـر در مطالـعۀ آن کوتاهـی کننـد، ایـن 
مشـکل  برایشـان  می توانـد  خوانـدن،  در  کوتاهـی 

بشود.  سـاز 

شیمی 

دانـا افاضلـی: شـیمی درس فـّراری اسـت و مـن 
یازدهـم  و  دهـم  سـال های  در  را  درس  ایـن  هـم 
شـیمی  درس  بـودم.  نخوانـده  حسـابی  و  درسـت 
و  مسـأله  مفهومـی،  دارد:  بخـش  سـه  مـن  بـرای 
بخـش  دو  بـه  نسـبت  را  مفهومی هـا  حفظیـات. 
دیگـر خیلی سـریع یـاد گرفتـم؛ البته در تابسـتان،  
شـده  داده  درس  دوازدهـم  شـیمی  از  فصـل  یـک 
بـود و مـن در آن هنـگام در كاس حاضـر نبـودم. 
روز اولـی کـه کتـاب شـیمی را در دسـتم گرفتـم، 
از  کـدام  هیـچ  کـه  شـدم  روبـرو  اصطاحاتـی  بـا 
بـود  ایـن  کـردم  کـه  کاری  نمی فهمیـدم.  را  آنهـا 

برایـم  کـه در هـر صفـحۀ کتـاب، هـر سـؤالی کـه 
مطـرح شـد، نوشـتم و بعـد سـؤال هایم را از یکـی 
از بچه هـای المپیـاد شـیمی، کـه تـا آخریـن مرحله 
جلـو رفتـه بـود، امـا بـه مـدال طـا نرسـیده بـود، 
نزدیکی هـای  تـا  بـا حفظیـات شـیمی  می پرسـیدم. 
مـن،  نظـر  بـه  چـون  داشـتم؛  مشـکل  کنکـور 
بـه شـیمی  ربطـی  هیـچ  کتـاب شـیمی،  حفظیـات 
نـدارد. در بخـش مسـأله هـم، بعـد از اینکـه درکـم 
امـا  از شـیمی بیشـتر شـد، در آن توانمنـد شـدم، 
تمرکـزم  بیشـترین  کنکـوری،  دروس  بیـن  در کل، 
هفتـه ای  اگـر  مثـال،  بـرای  بـود؛  شـیمی  روی 
بـه  آن  سـاعت   15 می خوانـدم،  درس  سـاعت   30
از عیـد هـم حفظیـات  بعـد  تعلـق داشـت.  شـیمی 
در  داشـتن  ذهـن  حضـور  کل،  در  کـردم.  دوره  را 
شـیمی خیلـی مهم اسـت. سـر کنکـور هم، بخشـی 
را  ریاضـی ام  پرسـش های  بـه  پاسـخگویی  وقـت  از 
مسـائل  بـه  بتوانـم  تـا  دادم  اختصـاص  بـه شـیمی 

بدهـم. پاسـخ  شـیمی 
محمـد مهـدی ابوترابـی: حفظیـات شـیمی را از 
اول سـال دوازدهـم خوانـدم؛ چـون می دانسـتم کـه 
اگـر روی هـم تلنبـار شـوند، نمی توانـم آنهـا را خوب 
بخوانـم. بخـش مفاهیـم هـم بـرای مـن خـوب بـود. 
در درس شـیمی هـم، مثـل درس معـارف، مـن فقط 
درس  چـون  می کـردم؛  اسـتفاده  درسـی  کتـاب  از 
نامه هـا یـک مجموعـه از مباحـث را مطـرح می کننـد 
کـه اصـًا مـورد نیـاز نیسـت و در ضمـن بـا فرمـول 
و  می دهنـد  مانـور  فرمـول  روی  و  می رونـد  جلـو 

حفظیـات را هـم بـا واژگان دیگـر می آورنـد. 
وقت گیـری  درس  شـیمی  مـن،  نظـر  بـه  کل،   در 
اسـت و بایـد بیشـتر از ریاضـی و فیزیـک بـرای آن 
هـم،  آزمـون سراسـری  در جلسـه  گذاشـت.  وقـت 
در  نمی شـود  و  اسـت  وقت گیـری  درس  شـیمی 
زمانـی کمتـر از زمـان خـودش، بـه آن پاسـخ داد؛ 
چـون مسـائل آن وقت گیـر اسـت، و بـاز بـه همیـن 
خاطـر، مـن اول بـه سـؤال های مفهومـی و حفظـی 
البتـه  رفتـم؛  مسـائل  سـراغ  بعـد  و  دادم  پاسـخ 
بعضـی از مسـائل شـیمی  را می تـوان خیلی سـریع 
حـل کـرد؛ چـون اعـدادش بـا هم سـاده می شـوند، 

هسـتند.  وقت گیـر  مسـائل،  از  بعضـی  ولـی 
فاطمـه جعفـری: دیـد مثبتـی به شـیمی نداشـتم، 
ولـی مجبـور بودم کـه روی آن کار کنـم؛ به خصوص 
حفظیـات شـیمی کـه مرا عصبـی می كرد و بـه اجبار 
حفظیـات  در  هـم  کنکـور  در  می خوانـدم.  را  آنهـا 
شـیمی غلط داشـتم. مسـائل شـیمی را بیشتر دوست 
داشـتم؛ چـون منطقی تـر بـود و روی مسـأله هم زیاد 
کار کـردم تـا سـرعتم در حـل مسـائل شـیمی بـاال 
تـا  از عیـد، هفتـه ای شـش  تـا قبـل  بـرود. در کل، 
هفـت سـاعت، و بعـد از عیـد، هفتـه ای هشـت تـا 

10 سـاعت، شـیمی را مطالعـه می کـردم. 
ادامه دارد

محمد مهدی ابوترابی

برای ادبیات، بیشتر از ریاضی و 
فیزیک وقت گذاشتم

 البته تا آمدن نوروز، هفته ای
دو یا سه ساعت وقت می گذاشتم
اما وقتی دیدم که وضع دروس 

عمومی ام بدتر از اختصاصی است
بعد از عید روی درس های عمومی
به خصوص ادبیات، وقت گذاشتم
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استرس را از خود دور کنید تا 
با روحیه ای آماده درآزمون سراسری حاضر شوید

چند روزی می شود که مرجان دچار دل درد و دل پیچه های شدید شده است. گاهی حالت تهوع هم به 
سراغ او می آید و درس خواندن را برایش مشکل می کند. گاهی چشم هایش به شدت درد می کند و 
احساس می کند که مطالعه برایش دشوار شده است. مرجان، دانش آموز بسیار کوشا و زرنگ دبیرستان 
بود و سال قبل، فقط به این دلیل که رتبه اش برای قبولی در رشته های پزشکی خوب نبود، تصمیم 
از  که  تجربه هایی  و  کوشش  و  تالش  با  امسال  و  مانده  کنکور  پشت  نکرده،  رشته  انتخاب  که  گرفت 
کنکور سال قبل دارد، به هدفش نایل شود؛ اما با اینکه تا االن خوب مطالعه کرده و احساس می کند که 
موفقیت و هدفش در چند قدمی اوست، دچار معضل بزرگی شده است؛ معضلی که اگر مدیریت نشود، 
همه تالش های چند ماهه او را برای آمادگی در آزمون سراسری از بین می برد و آزمون او را نیز دچار 

مشکل خواهد کرد، و این معضل، همان استرس است.
سعید، دانش آموز سال آخر و یک کنکوری کوشاست. او با تمام توان و یک برنامه ریزی عالی، در حال 
مطالعه برای کنکور است. سعید، با اینکه به خوبی مطالعه می کند و با برنامه پیش می رود، اما این روزها، 
چیزی نگرانش می کند و اجازه نمی دهد که مانند قبل به خوبي درس بخواند. این نگرانی، او را پرخاشگر 
و بی حوصله نیز کرده و باعث شده است اطرافیانی که حال او را درك نمی کنند، از او دلگیر و ناراحت 

شوند. بله، استرس، سعید را به این صورت نگران کرده و بازدهی او را پایین آورده است.
حال مرجان و سعید، حال و اوضاع بسیاری از داوطلبان کنکور است. بسیاری از این افراد می دانند که دچار 
استرس هستند، و البته، برخی از عزیزان هم نمی دانند که این مشکالت از استرس آنها ناشی می شود. هر چه 
به زمان برگزاری کنکور هم نزدیک تر می شویم، این موضوع شدیدتر و پر رنگ تر می شود و باعث می گردد 
تا توان، وقت و فکر داوطلب را بیشتر به خود معطوف کند. با توجه به اینکه گروه قابل توجهی از داوطلبان 
در زمان نزدیک به کنکور دچار استرس می شوند، و از آنجایی که این هفته های باقی مانده  تا زمان برگزاري 
آزمون سراسري، بسیار مهم است و نقش بسیار زیادی در نتیجه  گیری داوطلبان دارد، در این مقاله سعی 

می کنیم تا شما را با روش های مقابله با استرس کنکور آشنا کنیم. 

  انواع استرس كنکور
ممکن است از خودتان بپرسید که مگر استرس کنکور هم 
انواع مختلفی دارد، در جواب باید بگوییم که بله، استرس 
کنکور هم مانند بسیاری دیگر از استرس ها، ممکن است کم 
و مثبت یا اینکه زیاد و مخرب و منفی باشد. استرس مثبت، 
سازنده و بدون مشکل است، اما استرس منفی، باعث بروز 

مشکالت زیاد و حتي بیماری برای فرد می شود.
در کنکور نیز همین طور است. معموالً استرس، سراغ بیشتر 
داوطلبان می رود و فقط افرادی که دارای اعتماد به نفس 
و روحیه خیلی باالیی هستند یا به خوبی مطالعه کرده اند یا 
داوطلبانی که کاًل مطالعه خوبی نداشته و از کنکور امسال 
قطع امید کرده اند، ممکن است که دچار استرس نشوند؛ 
در واقع، بیشتر داوطلبان، این حس را یک یا چند بار در 
طی دوره آمادگی برای کنکور تجربه می کنند؛ اما موضوع 
استرس شما شدید نباشد و در  اوالً  مهم تر آن است که 
ضمن بتوانید این استرس را مدیریت کنید؛ حتی اگر دچار 
استرس باال و شدید باشید؛ پس قبل از اینکه به فکر مقابله 
با استرس خود برآیید، آن را به خوبی بشناسید. اگر سطح 
استرس شما داوطلب عزیز، کم است یا گاهی دچار این 
حس می شوید، این موضوع، خیلی مهم و مشکل زا نیست؛ 
بلکه باعث می شود که شما بهتر و بیشتر درس بخوانید، و در 
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واقع، گونه ای موتور جلوبرنده اجباری برای درس خواندن 
و مطالعه شماست، اما اگر سطح استرس شما باالست یا 
تعداد دفعات آن زیاد بوده و یا در روزها و هفته های اخیر 
زیاد شده است، نشان می دهد که شما دچار استرس مخرب 
شده اید و برای جلوگیری از آن باید دست به اقداماتی بزنید.

  به خود اعتماد كنید
اینکه به خود، عملکرد و دانسته هایتان در روند آمادگی 
برای کنکور اعتماد داشته باشید، باعث می شود که سطح 
استرس شما بسیار کاهش پیدا کند. یکی از دالیلی که 
است  این  می شوند،  استرس  دچار  داوطلبان  معموالً 
که احساس می کنند همه مطالب را فراموش کرده اند و 
درس های زیادی از آموخته هایشان را نمی دانند. اوالً باید 
توجه کنید که این احساس، احساسی پوچ و واهی است. 
شاید به نظرتان برسد که تمام مطالب را فراموش کرده اید؛ 
در صورتی که این چنین نیست. شما انبوهی از اطالعات را 
در مغز خود دسته بندی کرده اید که نمی توانید همه آنها را 
به یکباره به یاد آورید. اگر از تلقین های منفی مانند القاي 
جمالتي چون »همه چیز را فراموش کرده ام« بپرهیزید، 
مطمئناً با قرار گرفتن در شرایط کنکور، همه آن اطالعات 

را به یاد خواهید آورد.
دوم اینکه در روز برگزاری کنکور، سطح دانش شما با دیگران 
سنجیده می شود؛ اما دانش شما اضافه یا کم نمی شود؛ پس 
جای نگرانی وجود ندارد. تنها عاملی که می تواند به شما 
لطمه جدی بزند، این است که بر اثر اضطراب، نتوانید آنچه 
را که می دانید، روی کاغذ بیاورید، و تنها عاملی که می تواند 
با همین سطح معلومات، نتیجه را بهبود ببخشد، خونسردی 

شماست.
  به گذشته برنگردید

استرس  دچار  داوطلبان،  از  برخی  که  دالیلي  از  یکی 
می شوند این است که احساس می کنند در وقتی که در 
گذشته در اختیار داشته اند، به خوبی مطالعه نکرده اند و در 
وقت باقی مانده نیز نخواهند توانست نتیجه خوبی کسب 
کنند یا اینکه آنها قباًل خوب درس نخوانده اند؛ در حالی 
که دوستان و همکالسی های آنها، در دوره مورد نظر، در 

مقایسه با آنان، برنامه و مطالعه بهتری داشته اند. 
آیا  که:  است  این  هم  آن  و  می پرسیم  شما  از  سؤالی 
دانستن این موضوع که خوب درس نخوانده اید، کمکی 
به شما می کند؟ اگر این  طور است، راه حل ها را عملی 
هدر  را  خود  مانده  باقی  انرژی  و  وقت  وگرنه،  کنید؛ 
دنبال  به  کنکور،  تا  باقی مانده  روزهای  این  در  ندهید. 
آرامش باشید و خوب درس بخوانید. توجه داشته باشید 
از  و  نیست  دسترس  قابل  دیگر  گذشت،  که  چیزی 
بابت آن، نباید اندوهگین شد. قسمتی از اضطراب های 
نباید  یا  باید  اعمالی است که در گذشته  به  ما مربوط 
اطالعات شما  با غصه خوردن،  انجام می دادیم.  را  آنها 
از  که  می شود  باعث  متأسفانه  بلکه  نمی یابد؛  افزایش 
به درستی  نتوانید  همان اطالعات موجود خودتان هم 
استفاده نمایید؛ پس فقط به فکر زمان حال و آن چیزی 
که در دسترس شما هست باشید و بهترین استفاده را 

نیز از این زمان در راستای پیشبرد اهداف خود ببرید.

  صحبت كنید
احساس می کنند که کسی  داوطلبان کنکور  از  بسیاری 
عزیزان  از  برخی  و  نمی کند  درک  را  آنها  خاص  شرایط 
کنکوری هم واقعاً کمتر کسی را در اطراف خود دارند که 
آنها را به خوبی درک کند و راه حل هایی را برای از بین 
صحبت  درحالی  که  دهد؛  ارائه  آنها  به  استرسشان  رفتن 
کردن درباره کنکور و مسائل استرس زای آن، با کسی که 
در شرایط شما نیست، به خوبی کمک می کند تا از استرس 
شما کم شود؛ زیرا اوالً خود صحبت کردن، باعث آرام شدن 
فرد می شود، و دوم اینکه فرد مقابل هم، با صحبت ها و راه 
حل هایي که به شما ارائه می دهد، استرس شما را از بین 

می برد یا آن را بسیار کم می کند.
البته باید توجه داشته باشید که حتماً برای صحبت کردن، 
کسی را انتخاب کنید که شما را به خوبی بشناسد، روحیات 
و توانمندی های شما را خوب درک کند و مشاوره خوبی 
به شما ارائه دهد؛ زیرا گاهی، صحبت کردن از این موضوع 
استرس زا با دیگران، باعث می شود تا افراد متوجه شوند 
آن چه که باعث اضطراب و استرس آنها می شده است، برای 
دیگران، چقدر بی اهمیت و کوچک است، و همین موضوع 
باعث آرامش آنها مي شود؛ یا اینکه موجب مي شود که از 
تجربه های خوب دیگران در موارد مشابه، به خوبی برای 
رفع مشکل خود استفاده کنند. بهترین کار، این است که با 
پدر و مادر یا یکی از اعضای خانواده تان یا مشاوری امین، 
درباره موضوعاتی که باعث استرس شما می شوند، صحبت 

کنید. ضمناً سعی کنید که در این مورد به سراغ دوستان 
کنکوری خود نروید؛ زیرا ممکن است یا شما استرس خود 
را به آنها منتقل کنید و یا آنها با صحبت های خود، باعث 

افزایش استرس و ناامیدی شما شوند.
  ورزش كنید

ورزش، یکی از جمله کارهای مفیدی است که سالمت روح 
و جسم شما را باال می برد، یادگیری شما را افزایش می دهد 
و باعث کاهش استرس شما می شود؛ پس همیشه، حتی 
در این روز های آخر منتهی به کنکور هم، از ورزش کردن 
غافل نشوید. با فعالیت بدنی سبک به خود آرامش بدهید 
و از همین االن، نیم ساعت از وقت خود را به ورزش هایی 
سبک  فعالیت های  سایر  و  نرمش  پیاده روی،  همچون 
اختصاص دهید. تحرک نداشتن، از عوامل تشدید اضطراب 
است و باید توجه کنید که در دوران امتحانات و کنکور، 
تحرک جسمی، سبب شادابی و تقویت حافظه شما می شود 

و از بروز خستگی در شما پیشگیری می کند.
  مواد غذایی ضد استرس مصرف كنید

برای کاهش استرس، از مصرف لبنیات غافل نشوید؛ به ویژه 
خوردن یک لیوان شیر ولرم، قبل از خواب شبانه، می تواند 
در برقراری آرامش شما نقش بسزایی داشته باشد. نکته 
اینجاست که خیلی از افراد به وعده غذایی صبحانه اهمیتی 
نمی دهند؛ در صورتی که نخوردن صبحانه، حتی می تواند 
باعث ایجاد عوارضی مثل: افت قند خون، سستی و بی حالی، 
عصبانیت، بی حوصلگی، افسردگی و انگیزه نداشتن برای 
مطالعه و، در نتیجه همه اینها، افزایش میزان استرس فرد 

شود. 
عالوه بر مصرف لبنیات، یکی از چیزهایي که باعث کاهش 
میزان استرس شما می شود، مصرف دم نوش های گیاهی 
است. دم نوش ها، فواید متنوعی دارند. یکی از این فواید هم، 
کاهش استرس است. سعی کنید که وقتی دچار استرس 
شدید، مقداری سنبل الطیب، گل گاو زبان، لیمو، بابونه و 
گیاهان مشابه را دم کنید و میل نمایید. انجام این کار، 
نتیجه خوبی با خود به دنبال دارد و خواهید دید که به چه 

میزان از استرس شما کاسته می شود.
  خوب استراحت كنید

این دوران، که سیستم  در  به خصوص  کافی،  استراحت 
بسیار  است،  فعالیت  حال  در  مداوم  طور  به  مغزی شما 
از عوامل عمده  ضرورت دارد؛ زیرا خستگی و بی خوابی، 
کاهش توان یادگیری، و در نتیجه، افزایش استرس و نگرانی 
است. از آنجایی که در کنکور، سرعت، دقت و صحت مطرح 
است، بنابراین، داشتن خواب منظم و تغذیه مناسب برای 
داوطلبان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چون مغز محل 
یادگیری و حافظه مکان پردازش است، خانواده ها باید به 
تغذیه مناسب، خواب کافی و تفریح سالم فرزندان خود 
توجه بیشتری داشته باشند. آن قدر حجم کار و مطالعه 
خود را زیاد نکنید و آن قدر به خود سخت نگیرید که هرچه 
به کنکور نزدیک تر می شوید، خستگی و بی حوصلگی، شما 
را فراگیرد. باید آن قدر سرحال و شاداب باشید که وقتی به 
روز برگزاري کنکور می رسید، با روحیه ای آماده در آزمون 

سراسري حاضر شوید. 

 استرس کنکور هم مانند بسیاری 
دیگر از استرس ها، ممکن است

کم و مثبت یا اینکه زیاد و مخرب و 
منفی باشد. استرس مثبت، سازنده 

و بدون مشکل است، اما استرس 
منفی، باعث بروز مشکالت زیاد

و حتي بیماری برای فرد می شود
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بر اساس ابالغیه معاون آموزشی نهاد 
دانشگاه ها،  در  رهبری  نمایندگی 
ترم  در  معارف  دروس  اخذ  و  ارائه 
تابستانی دانشگاه های علوم پزشکی 

ممنوع شد. 
نیکزاد  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
نهاد  آموزشی  معاون  عیسی زاده، 
در  دانشگاه ها،  در  رهبری  نمایندگی 
علوم  دانشگاه های  به  خطاب  ابالغیه ای 
دروس  ارائه  کشور،  سراسر  پزشکی 
معارف در ترم تابستانی را ممنوع اعالم 

کرد. 
که  است  شده  تأکید  ابالغیه  این  در 
مقام  نمایندگی  نهاد  نظارتی  وظیفه 
حسن  بر  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم 
و  معارف  دروس  ارائه  کیفیت  و  اجرا 
دروس  و  استادان  عملکرد  ارزیابی 
باالدستی  اسناد  اساس  بر  معارف 
عالی  شورای  مصوب  نهاد  )اساسنامه 
وزارتی(  ابالغیه های  و  فرهنگی  انقالب 
است و مالک عمل در اجرای دوره های 
تابستانی دروس معارف در دانشگاه های 
ابالغیه  بهداشت،  وزارت  به  وابسته 
بهداشت  وزارت  آموزشی  وقت  معاون 
ارائه این دروس در  مبنی بر ممنوعیت 

می شود. عنوان  تابستان 
کالس های  برگزاری  اساس،  این  بر   
دانشگاه های  دانشجویان  برای  معارف 
علوم پزشکی، چه در سطح دانشگاه خود 
و چه به صورت مهمان، وجاهت قانونی 
برنامه ریزی  گونه ای  به  باید  و  ندارد 
معارف  دروس  دانشجویان  که  گردد 
ارائه  خود  تحصیل  دوران  طی  را  خود 
از اخذ آن در ترم های  و  نمایند  و اخذ 

کنند. خودداری  تابستانی 

ارائه دروس معارف
در ترم تابستانی ممنوع شد

برای دانشجویان علوم پزشکی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور، 
به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در 
انعکاس اخبار، اقدام به راه اندازي کانال اطالع 

رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های 
اعالم شده، مي توانند با عضویت در کانال واحد خبر 

و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از 
اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

 پیام رسان سروش:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet 

پیام رسان آی گپ:
https://profile.igap.net/prnoetir 

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
@prnoetir            :پیام رسان بله

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

راه اندازي کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پیام رسان های داخلی

قائم مقام رئیس سازمان سنجش 

حفاظت از امنیت آزمون سراسري، خواسته و مطالبه ملي است
قائم مقـام رئیس سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور، بـا تأکید بـر اینکه 
حفاظـت از امنیـت آزمون سراسـری 
خواسـته و مطالبـه ملـی اسـت، بار 
دیگـر در مـورد عضویـت داوطلبـان 
فضـای  کانال هـای  و  گروه هـا  در 
مجـازی مدعـی تقلب هشـدار داد تا 
داوطلبـان عزیـز گرفتار سـوداگران 

نشـوند. کنکور 
  به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
دکتر محمدحسین حاجیلو، در هشتمین 
جلسه شورای حفاظت آزمون سراسری، با 
اشاره به اهمیت موضوع حفاظت از امنیت 
آزمون ها، گفت: شناسایی و پیش گیری از 
تخلف و مقابله با اقدامات برنامه ریزی شده 
موجب  که  اغفال گر،  و  سودجو  گروه های 
زحمتکش  و  پرتالش  داوطلبان  نگرانی 

می شود، مورد حمایت قاطبه مردم است.
سراسری،  آزمون   حفاظت  شورای  رئیس 
سازمان  مختلف  فعالیت های  به  اشاره  با 
سنجش در فرایند برگزاری آزمون، گفت: هر 
آزمون، بسته به حیطه و گستره اجرایی آن، 
شامل سه مرحله: پیش از برگزاری، حین و 
پس از برگزاری است، و حفاظت آزمون ها 
به  قرنطینه،  جمله  از  مختلف،  مراحل  در 
صورت کامل و دقیق انجام می شود و سوابق 

متمادی هم  در سال های  آزمون  برگزاری 
این بخش ها  امنیت در  نشان می دهد که 

همواره برقرار بوده است.
از  برخی  به  اشاره  با  حاجیلو،  دکتر   
عوامل  فعالیت  از  دریافتی  گزارش های 
شبکه های  در  تقلب  مدعی  سودجوی 
اجتماعی مجازی، گفت: داوطلبانی که در 
یک سال یا حتی سال ها برای موفقیت در 
آزمون سراسری برنامه ریزی و تالش کرده و 
با صرف وقت و انرژی خود و خانواده ها آماده 
شرکت در کنکور شده اند، انتظار دارند که 
در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند 
و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه 

باشند.
مدعیان  فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  وی، 

تقلب در کانال ها و گروه ها در شبکه های 
مهم ترین  عنوان  به  مجازی،  اجتماعی 
اقدام پیش گیرانه پیش از اجرای آزمون، 
از مدت ها قبل در رصد، شناسایی و تحت 
به  امنیتی،  و  اطالعاتی  نهادهای  کنترل 
ویژه پلیس فتا، قرار دارد، گفت: عضویت 
داوطلبان در گروه ها و کانال های مجازی 
از  استفاده  همچنین  و  تقلب  مدعی 
ابزارهای ممنوعه، تخلف محسوب می شود 
و موجب محرومیت آنان از آزمون است، و 
از طرف دیگر کسانی که در این گروه ها 
اقدام به ارسال مدارک و هرگونه پرداخت 
محرومیت  بر  عالوه  نیز،  می کنند،  وجه 
بیشتر  مجازات های  مشمول  آزمون،  از 

قانونی هم خواهند شد.

ثبت نام آزمون زبان )EPT( تیر ماه 
تا  و  شد  آغاز  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

روز جمعه ۳ تیر ماه ادامه دارد. 
بنا بر اعالم مرکز سنجش، پذیرش و امور 
فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی، کلیه 
دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 
با  تمایل،  صورت  در  می توانند،  اسالمی، 

و  سنجش  مرکز  سامانه  به  مراجعه 
پذیرش به نشانی:

 http://english.iau.ac.ir/ept
نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

 هیچ یک از کارکنان و اعضاء هیأت علمی، 
همکاری،  نحوه  و  نوع  به  توجه  بدون 
آزمایشی،  رسمی  قطعی،  رسمی  از  اعم 

پیمانی، حق التدریس، قراردادی، ساعتی، 
شرکتی، تمام وقت، نیمه وقت و ... مجاز 
و   EPT زبان  آزمون های  در  به شرکت 
اشتمال در محل اشتغال خود نیستند، و 
چنان چه این موضوع رعایت نشود، ضمن 
با  ضوابط  و  مقررات  طبق  آزمون،  ابطال 

آنها برخورد خواهد شد.

تا 3 تیر ماه ادامه دارد

ثبت نام آزمون زبان )EPT(  دانشگاه آزاد 


