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5 مرداد ماه، سالروز عملیات 
افتخارآفرین مرصاد گرامی باد

چقدر از ماهيت متفاوت دانشگاه با مدرسه اطالع دارید؟
یادداشت هفته

در ادامه بحث چگونگي انتخاب رشته تحصیلي، در این 
با شما از »دانشگاه« و »آموزش عالي« سخن  شماره 

خواهیم گفت.
»دانشگاه« نسبت به »مدرسه« از ماهیت متفاوتي برخوردار 
است و کسي که مي خواهد در »دانشگاه« وارد شود، باید با 
نهاد  این دو زیرمجموعه  بین  تفاوت ماهوي  این  به  اشراف 
آموزشي، اقدام به انتخاب رشته تحصیلي نماید تا با انتخاب 
غلط، که بعضاً مي تواند ناشي از عدم شناخت صحیح »دانشگاه« 
و »آموزش عالي« باشد، دچار عواقب و سرخوردگي حاصل از 

این انتخاب نادرست خود در آینده نزدیک نشود.
به  از ورود  تعیین هدف خود  به  باید  این گام، داوطلب  در 
»دانشگاه« بپردازد. به همین  منظور، الزم است که داوطلب، 
عالوه بر شناخت تفاوت هاي موجود بین دو زیرمجموعه نهاد 
این تفاوت ها  آموزشي، یعني دانشگاه و مدرسه، به بررسي 
بپردازد تا از این منظر، آشنایي قابل توجهي با این دو نظام 

آموزشي  پیدا کند. 
در یک نگرش کلي، مي توان به تفاوت هاي ساختاري موجود 
در دو نظام آموزشي دانشگاه و مدرسه، که در ذیل مي آید، 

اشاره کرد: 
در »دانشگاه« فرد در »جست و جو«ي دانش است و آموزش 
با »جست و جو« آغاز مي شود، ولي در »مدرسه«، »آموزش« 

حرف اول را مي زند و محور اصلي تمام فعالیت  هاست؛ 

در »دانشگاه«، حوزه عمل استاد و دانشجو براي »آموزش«، 
به مراتب گسترده تر از »مدرسه« است و »آموزش«، تنها در 

چارچوب سرفصل هاي مصوب درسي، خالصه نمي شود؛
»دانشگاه«، مکاني براي تضارب آراء و اندیشه هاي گوناگون 
و گاه متضاد است، و از برخورد این آراء و اندیشه هاست که 
»دانش« حاصل مي شود؛ اما مدرسه، تنها محلي براي آموزش 
به منظور  بنیادیني است که هر کس  معارف و دانش هاي 
»آموزش  یا  اجتماع  به  ورود  براي  الزم  مهارت هاي  کسب 

عالي«، به فراگیري آن »آموزش«ها نیازمند است.
و ....

با عنایت به این  گزاره هاي کلي، که در باال راجع به تفاوت هاي 
کردیم،  یاد  آنها  از  »دانشگاه«  و  »مدرسه«  میان  بنیادي 
که  داوطلباني  که  است  آن  ممکن  کار  بهترین  هم اکنون 
مجاز به انتخاب رشته مي شوند یا به گمان خود، رتبه الزم را 
برای انتخاب رشته های مورد نظر خویش به دست می آورند، 
عالوه بر مراجعه به بستگان، دوستان، آشنایان یا سایر افراد 
دانش آموخته از یکي از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور 
و کسب اطالعات و تجربیات آنان راجع به »آموزش عالي« و 
»دانشگاه« ، در صورت امکان، از نزدیک حداقل به یکي از 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي که به آن دسترسي دارند 
مراجعه کرده و با کمک مسؤوالن مربوط در آن دانشگاه، به 
شناخت اجمالي از کارکردهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها 
بپردازند تا با کسب این آشنایي، بتوانند هنگام ورود به مرحله 
مهمي از زندگي علمي شان، که با ورود به »دانشگاه« آغاز 
مي شود، ارتباط مطلوب تري با آن برقرار کنند و با اشراف و 
آمادگي بیشتري به استقبال دروس معّین در هر رشته بروند 

و تحصیل خود را آغاز نمایند.
مشاوران  مشورت هاي  و  تجارب  از  استفاده  زمینه،  این  در 
سراسر  متوسطه  مدارس  در  خوشبختانه  که  آموزشي، 
کشور مشغول به خدمت و راهنمایي دانش آموزان هستند، 
و همچنین مطالعه عمیق کتاب هایي که در این باره تألیف 
یافته اند، از فوري ترین اقدام هایي است که داوطلبان مي توانند 
در این فرصت محدود، به آن بپردازند و آگاهي هاي الزم را در 

باب این موضوع کسب نمایند.
نکته مهم دیگر در این گام، بررسي هدف داوطلبان از ورود 
به »دانشگاه« است. در مجموع، افراد هنگام ورود به مراکز 

آموزش عالي، به چند دسته تقسیم مي شوند:
دانشگاه،  به  ورود  از  را  خود  هدف  داوطلبان،  از  عده اي 
پیداکردن شغل مطلوبي در آینده نزدیک و پس از فراغت از 
تحصیل مي دانند و در جست و جوي رشته اي براي انتخاب 
به منظور تحصیل در آن رشته براي رسیدن به یک شغل 
مناسب و داراي جایگاه اجتماعي هستند. این افراد باید، ضمن 
شناخت رشته هاي دانشگاهي و »دانشگاه«، به بازار کار هر 

رشته اي که جزو انتخاب هاي آنهاست نیز توجه کافي نمایند؛ 
زیرا بازار کار برخي از رشته هاي »پر اسم و رسم« به زعم 
داوطلبان، مدت هاست که اشباع شده است؛ از سوي دیگر، 
باید توجه کرد که بعضي از رشته هاي تحصیلي نیز زمینه 
شغلي مناسبي ندارند؛ چون یا آن چنان که باید، شناخته 
شده نیستند، یا ضرورت وجودي آنها در حال حاضر چندان 
مهم ترین  کرد؟  باید  چه  حال  این  با  است؛  نشده  احساس 
توصیه ما به این گونه داوطلبان، آن است که همراه با شناخت 
عالیق و استعدادها و توانایي هاي خود، به دانش آموختگان 
یا دانشجویان این رشته ها مراجعه کنند و از آنها بخواهند 
که ویژگي هاي رشته یا رشته هاي مورد نظرشان را به طور 
مشروح و صادقانه براي آنها بیان نمایند. همچنین در این 
زمینه مي توان به افراد شاغلي که داراي تحصیالت مرتبط با 
رشته هاي مورد نظر این گونه داوطلبان هستند، رجوع کرد و 
به کسب آگاهي هاي الزم در این موارد پرداخت؛ ضمناً مطالعه 
کتاب هایي در زمینه رشته هاي مورد عالقه نیز در این مورد، 

بسیار کارساز است.
دسته دیگري از داوطلبان هم هستند که بیشتر خواهان آنند 
که در رشته موردنظر خود، تا آخرین مقاطع تحصیلي موجود 
ادامه تحصیل دهند که در این صورت، الزم است با شناخت 
بیشتري نسبت به انتخاب رشته یا رشته هاي تحصیلي اقدام 
نمایند؛ چون بسیاري از رشته هاي دانشگاهي در مقاطع عالي تر 
شاخه ها  زیرمجموعه ها،  داراي  دکتري(  و  )کارشناسي ارشد 
چنین  بنابراین،  هستند؛  متنوعي  و  متعدد  گرایش هاي  و 
داوطلباني باید به رصد عالیق خود در این زیرمجموعه ها نیز 

بپردازند.
عده  دیگري از داوطلبان هم، هدفشان از ورود به دانشگاه، 
مقاصد دیگري است و مي خواهند صرفاً به آن مقاصد برسند؛ 
از جمله اهداف این گونه افراد، گرفتن یک مدرک دانشگاهي 
یا  باشند  داشته  عالقه  خاصي  رشته  به  آنکه  بدون  است؛ 
رشته اي مّد نظر آنان باشد. این افراد هنگام انتخاب رشته، 
اکثراً رشته ها یا مقاطع یا دانشگاه هایي را برمي گزینند که 
احتمال قبولي خود را در آنها، با توجه به رتبه اکتسابي شان، 

باال مي بینند. 
توصیه ما به این افراد آن است که هرگز براي عبور از یک مشکل 
که  دیگر،  آغوش یک مشکل  در  را  گذرا، خود  دشواري  یا 
مي تواند عدم عالقه به تحصیل در رشته پذیرفته شده یا اصوالً 
تحصیل در مقاطع آموزش عالي و... باشد، نیندازند؛ زیرا پس 
از گذشت  از این مرحله و هنگام مواجهه با مشکالت تحصیلي، 
دچار مسائل دیگري چون: افسردگي، اضطراب، انزوا طلبي و 
... مي شوند که ثمره آن مي تواند شکست تحصیلی، اخراج 

آموزشي، انصراف از تحصیل، نداشتن انگیزه شغلي و... باشد.
موفق باشید
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اخبار هفته

وزیر علوم، قهرمانی دانش آموزان ایرانی در 

المپيادهای علمی جهانی ۲0۲۲ را تبریک گفت

زمان انتخاب واحد دوره تابستانی 1401 دانشگاه جامع علمی - کاربردی تمدید شد 
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی خبر داد

آزمون سراسری 1402
با چهار تغییر قطعی

برگزار می شود
ادامه از صفحه اول

و  افزود: شورای سنجش  پورعباس  عبدالرسول  دکتر 
پذیرش دانشجو برگزار شد و سازمان سنجش آموزش 
کشور اعالم کرده است که مصوبه 17خرداد ماه 1401 
شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر اصالحات آزمون 

سراسری 1402 را اجرا می کند.
وی افزود: مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
تغییرات آزمون سراسری 1402، قانون است و طبق 
تاریخ تصویب نیز ما به عنوان مجری برگزاری آزمون 

سراسری، موظف هستیم که آن را اجرا کنیم.
رئیس سازمان سنجش، خاطرنشان کرد: در سازمان 
آزمون  اجرایی  آیین نامه  نگارش  حال  در  سنجش، 
از  پس  آیین نامه،  این  و  هستیم   1402 سراسری 
ارائه  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  به  تدوین، 
و  سنجش  شورای  در  تصویب  از  پس  و  می شود، 

پذیرش، اطالع رسانی می شود.
سراسری  آزمون  تغییرات  کلیات  شد:  یادآور  وی 
رسیده  داوطلبان  اطالع  به  هم  این  از  پیش   1402
سراسری 1402  آزمون  در  مهم  تغییر  چهار  و  است 

اجرایی می شود.
دکتر پورعباس، اظهار داشت: آیین نامه اجرایی، پس 
نهایی شدن و تصویب در مراجع ذی ربط، هر چه  از 
می کنیم  تالش  و  می رسد  داوطلبان  اطالع  به  زودتر 
که در مدت کوتاهی آن را به تصویب نهایی برسانیم.

سراسری  آزمون  در  مهم  تغییر  چهار  به  اشاره  با  وی، 
قطعی  »تأثیر  عمومی«،  دروس  »حذف  گفت:   ،1402
سوابق تحصیلی«، »حذف زیرگروه ها« و »برگزاری دوبار 

در سال« در آزمون سراسری 1402 اجرایی می شود.
حذف  با  افزود:  پایان،  در  سنجش،  سازمان  رئیس 
زیرگروه ها، یک نمره کلی برای داوطلب در نظر گرفته 

می شود.

ادامه از صفحه اول
محمدعلی  دکتر  پیام  متن  علوم،   وزارت  از  نقل  به 

زلفی گل به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
دانش، انگاره  تمدن و روشن ترین برهان شایستگی ملتی 
است که با پیشینه  درخشان علم و انبوه عالمان نامور، 
همچنان به درنوردیدن مرزهای آگاهی در تالش است. 
فرزندان برومند ایران اسالمی، که برخاسته از نظام نوین 
آموزشی اند، با پیروزی در رقابت های علمی، مؤید نشاط 
فضیلت های  و  فردی  ارزش های  که  هستند  جامعه ای 
غالب  حضور  و  می دارند  ابراز  آگاهانه  را  خود  جمعی 
خود را در میدان تحریم های علمی و فناوری های نوین 
خاکریزهای  فتح  به  رزمنده وار  و  می گذارند  نمایش  به 

خطوط مقدم دانش می اندیشند.
فرزندان  بار،  دیگر  علمی،  پیروزی های  استمرار  در 

فرهیخته  ایران زمین، فاتح بالمنازع المپیاد زیست شناسی 
در مسابقات جهانی 2022 شدند و با کسب چهار مدال 
طالی ارزشمند این رویداد جهانی، افتخارآفرین شدند. 
با غرور و شادمانی بسیار، به دانشمندان جوان، مهدی 
و  رحیم پور  محمدمهدی  زینالی،  امیررضا  افشاری، 
محمدامین کیانی، و دانش آموزان عزیز مدال آور رشته 
ریاضی، مهران طالیی خواجه روشنایی، سینا عزیزالدین، 
ماسوله،  بندری  امیرمحمد  شیرازی،  محمودخان  پوریا 
دانیال پرنیان و سید مبین رضوی تبریک عرض می کنم 
و امیدوارم که این افتخار عظیم، به نشاط روز افزون و 
حق  حضرت  نظر  ُحسن  پرتو  در  مستمر  علمی  اعتالء 
و تأسی از منویات عالمانه  مقام معظم رهبری و توجه 
چندان  دو  زمین،  سر  این  فهیم  خانواده های  مضاعف 

شود که:
درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را

رئیس سازمان سنجش خبر داد:

جامع  دانشگاه  آموزشی  معاون 
علمی – کاربردی، از تمدید زمان 
انتخاب واحد دوره تابستانی سال 

1۴۰1 این دانشگاه خبر داد.
این  با اعالم  دکتر اصغر کشت کار، 
خبر، افزود: در راستای پاسخگویی به 

درخواست واحدهای استانی و مراکز 
آموزش علمی - کاربردی و تسهیل 
شرایط، زمان انتخاب واحد از سوی 
دانشجویان دانشگاه، از 4 تا 7 مرداد 
ماه، و ویرایش انتخاب واحد از سوی 
مراکز آموزش علمی – کاربردی، از 

8 تا 10 مرداد ماه تمدید شد.
ضرورت  اعالم  با  کار،  کشت  دکتر 
به  انجام  و  دانشجویان  تکریم 
انجام  در  تسریع  و  اقدامات  موقع 
فرآیندهای مرتبط با جامعه هدف، 
واحد انتخاب  به  توجه  با  گفت: 

دانشگاه  دانشجویان  درصدی   76
دوره  در  کاربردی   - علمی  جامع 
تابستانی و محدود بودن زمان اجرا، 
پی گیری  و  اهتمام  که  است  الزم 
و  آموزشی  مراکز  از سوی  مضاعف 

واحدهای استانی انجام شود.
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اخبار هفته

حضور 34 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲0۲۲
متوالی،  سال  ششمین  برای  میالدی،   2022 سال  در  شانگهای  رتبه بندی  نظام 
ایران از  رتبه بندی جهانی موضوعات دانشگاهی )GRAS( را منتشر کرده است و 

34 دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، به نقل از مؤسسه استنادی علوم و 
 ،ISC رتبه بندی  گروه  مدیر  صراطی،  منصوره  دکتر   ،)ISC( فناوری  و  علم  پایش 
از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که  گفت: نظام رتبه بندی شانگهای، یکی 
نتایج آن از سوی دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می شود. این رتبه بندی در 
قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال 2003 میالدی از 

سوی دانشگاه شانگهای منتشر شد.

وی گفت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2022 میالدی، برای ششمین سال متوالی، 
Global Ranking of Academic Subjects رتبه بندی جهانی موضوعات دانشگاهی
)GRAS( را منتشر کرده است. این رتبه بندی در سال 2022 در 54 رشته در قالب 
پنج حوزه کلی، شامل: حوزه مهندسی )22 رشته(، حوزه علوم طبیعی )8 رشته(، 
حوزه علوم زیستی )4 رشته(، حوزه علوم پزشکی )6 رشته( و حوزه علوم اجتماعی 
)14 رشته( صورت گرفته است. اسامی بیش از 1800 دانشگاه از بین 5000 دانشگاه 
مورد بررسی از 96 کشور جهان در فهرست نهایی این رتبه بندی قرارگرفته اند. از ایران 

نیز 34 دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند که عبارتند از:
  حوزه علوم طبيعی

حضور  شاهد  شانگهای،  موضوعی   2022 سال  رتبه بندی  در  گفت:  صراطی  دکتر 
دانشگاه های برتر کشور در چهار رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی و اکولوژی در 

جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )401-500( در جمع 500 دانشگاه برتر 

این حوزه قرار گرفت.
در رشته فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان )401-500( در جمع 500 دانشگاه برتر 

این حوزه قرار گرفت.
در رشته زمین شناسی، دانشگاه های تربیت مدرس و کردستان )301-400( و شیراز 

و تهران )500-401( در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته اکولوژی، دانشگاه تهران، تنها دانشگاه ایران با رتبه )401-500( در جمع 

500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفت.
   حوزه مهندسی

صورت  رتبه بندی  مهندسی  حوزه  رشته   22 در  شانگهای،  موضوعی  رتبه بندی  در 
پرتعدادترین  دانشگاه،   16 با  مکانیک،  مهندسی  رشته  در  ایران  که  است  پذیرفته 

دانشگاه های ایران در این حوزه های موضوعی شناخته شده است.
در رشته مهندسی مکانیک، تعداد 16 دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه های 
صنعتی نوشیروانی بابل )76-100(، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تهران )150-101(، 
فردوسی مشهد، بین المللی امام خمینی و تبریز )151-200(، علم و صنعت ایران، 
صنعتی شاهرود، تربیت مدرس، کاشان )300-201(، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی، سمنان، گیالن و ارومیه )301-400( در جمع 400 دانشگاه برتر 
این حوزه قرار گرفتند.

صنعتی    ،)200-151( تهران  دانشگاه های  الکترونیک،  و  برق  مهندسی  رشته  در 
شریف )201-300(، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شیراز و تبریز )401-500( در جمع

500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی مخابرات، دانشگاه های صنعتی شریف و تهران با رتبه )300-201( 

در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
تهران  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه های  ابزارآالت،  فناوری  و  علوم  مهندسی  رشته  در 
)76-100(، تبریز )101-150(، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف 

و شیراز )201-300( در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه )201-300( در جمع 

300 دانشگاه برتر حضور دارد.
در رشته مهندسی علوم کامپیوتر، دانشگاه های تهران )151-200(، صنعتی امیرکبیر 

و صنعتی شریف )500-401( در جمع 500 دانشگاه برتر قرار گرفتند.
در رشته مهندسی عمران، دانشگاه های صنعتی شریف )76-100(، صنعتی امیرکبیر، 
مدرس  تربیت  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی   ،)151-200( تهران  و  تبریز 

)201-300( در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی شیمی، دانشگاه های صنعتی شریف و تهران )201-300(، صنعتی 
ایران، صنعتی اصفهان، خوارزمی، تربیت مدرس، کاشان و  امیرکبیر، علم و صنعت 
تبریز )301-400(، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد و شیراز )401-500( در 

جمع 500 دانشگاه برتر قرار گرفتند.
در رشته مهندسی مواد، دانشگاه های محقق اردبیلی )301-400(، صنعتی امیرکبیر، 
قرار  حوزه  این  برتر  دانشگاه   500 جمع  در   )401-500( تهران  و  شریف  صنعتی 

گرفتند.
تهران بابل،  انوشیروانی  صنعتی  دانشگاه های  انرژی،  مهندسی  و  علوم  رشته  در 
مدرس تربیت  شریف،  صنعتی  اصفهان،  صنعتی  مشهد،  فردوسی   )200-151(
)201-300(، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود 

و تبریز )301-400( در جمع 400 دانشگاه برتر حضور دارند.
رتبه با  تهران  دانشگاه  تنها  زیست،  محیط  فناوری  و  علوم  مهندسی  رشته  در 

)401-500( در جمع 500 دانشگاه برتر این رشته قرار گرفت.
مدرس  تربیت  شیراز،   ،)75-51( تهران  و  تبریز  دانشگاه های  آب،  منابع  رشته  در 

)101-150(، صنعتی شریف )200-151( در جمع 200 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه های تهران )76-100(، تبریز )150-101(، 
علوم پزشکی تبریز )200-151( صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، 
تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و ارومیه )201-300( در جمع 300 دانشگاه برتر 

این حوزه حضور دارند.
در رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه های علوم پزشکی تبریز )201-300(، علوم پزشکی 
مشهد، علوم پزشکی تهران، تهران )400-301(، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید 
بهشتی و تربیت مدرس )401-500( در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه حضور 

دارند.
جمع در   )200-151( تهران  دانشگا ه  تنها  نقل،  و  حمل  فناوری  و  علوم  رشته  در 

200 دانشگاه برتر در این حوزه قرار گرفت.
در رشته مهندسی معدن، دانشگاه های تربیت مدرس )44(، صنعتی اصفهان، تهران 
)51-75(، شهید باهنر کرمان )76-100( در جمع 100 دانشگاه برتر در این حوزه 

حضور دارند.
ایران،  صنعت  و  علم   ،)75-51( تهران  دانشگاه های  متالورژی،  مهندسی  رشته  در 

تعریف شاخصشاخص
Q1 تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه در نشریات

Q1 در هر حوزه موضوعی
 Category Normalized Citation Impact

)CNCI(
تأثیر استنادی نرمال شده مقاالت منتشر شده 

دانشگاه در هر حوزه موضوعی
International collaboration

)IC(
کل  به  دانشگاه  المللی  بین  مقاالت  نسبت 

مقاالت دانشگاه
Topتعداد مقاالت در نشریات برتر هر حوزه

Awardتعداد برندگان جوایز بین المللی مشهور
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این  در  برتر  دانشگاه   200 جمع  در   )151-200( شریف  صنعتی  اصفهان،  صنعتی 
حوزه حضور دارند.

  حوزه علوم زیستی
مدیر گروه رتبه بندی ISC، گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2022، رتبه بندی 
حوزه علوم زیستی در چهار رشته صورت پذیرفته است، و همانند سال گذشته، شاهد 
حضور دانشگاه های برتر کشور در دو رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع 

برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته علوم کشاورزی، دانشگاه های تهران )151-200(، تربیت مدرس )300-201(، 
صنعتی اصفهان، شیراز، کردستان و تبریز )401-500( در جمع 500 دانشگاه برتر 

در این حوزه حضور دارند.
در رشته علوم دامپزشکی، دانشگاه های تهران )151-200( و تربیت مدرس )300-201( 

در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
  حوزه علوم پزشكی

چهار  در  پزشکی  علوم  حوزه  رتبه بندی   ،2022 شانگهای  موضوعی  رتبه بندی   در 
رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در چهار رشته 
جمع  در  دارویی  علوم  و  داروسازی  و  پرستاری  عمومی،  بهداشت  بالینی،  پزشکی 

برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته پزشکی بالینی، دانشگاه های علوم پزشکی بقیه اهلل، علوم پزشکی کرمانشاه، 
علوم پزشکی مازندران )201-300(، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی 
پزشکی شهید  علوم  پزشکی مشهد،  علوم  تهران )400-301(،  پزشکی  علوم  ایران، 
بهشتی، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز )401-500( در جمع 500 دانشگاه 

برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته بهداشت عمومی، دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مشهد، 
علوم  کرمان،  پزشکی  علوم  ایران،  پزشکی  علوم   ،)300-201( تهران  پزشکی  علوم 
جندی  پزشکی  علوم   ،)400-301( بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  مازندران،  پزشکی 
شاپور اهواز و علوم پزشکی شیراز )401-500( در جمع 500 دانشگاه برتر در این 

حوزه حضور دارند.
در رشته پرستاری، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، 

جمع در   )300-201( تهران  پزشکی  علوم  مدرس،  تربیت  تبریز،  پزشکی  علوم 
300 دانشگاه برتر در این حوزه قرار گرفتند.

در رشته داروسازی، و علوم دارویی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران )400-301(، 
علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز و تهران )401-500( در جمع 500 دانشگاه 

برتر در این حوزه حضور دارند.
  حوزه علوم اجتماعی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2022، حیطه علوم اجتماعی در 14 رشته صورت 
پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در دو رشته اقتصاد و مدیریت 

در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
 در رشته اقتصاد، تنها دانشگاه تهران با رتبه )301-400( در این حوزه حضور دارد.

رتبه  با  ایران  و صنعت  علم  و   ،)300-201( تهران  دانشگاه های  مدیریت،  رشته  در 
)401-500( در این حوزه حضور دارند.

مدیر گروه رتبه بندی ISC، ادامه داد: دانشگاه های ارومیه، بین المللی امام خمینی 
)ره(، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، سمنان، شهید باهنر کرمان، شیراز، 
صنعتی  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  امیرکبیر،  صنعتی  اصفهان،  صنعتی 
صنعت  و  علم  بابل،  نوشیروانی  صنعتی  شیراز،  صنعتی  شریف،  صنعتی  شاهرود، 
پزشکی  تبریز،  پزشکی  اهلل،  بقیه  پزشکی  ایران،  پزشکی  اصفهان،  پزشکی  ایران، 
تهران، پزشکی جندی شاپور اهواز، پزشکی شهید بهشتی، پزشکی شیراز، پزشکی 
مشهد،  فردوسی  مشهد،  پزشکی  مازندران،  پزشکی  کرمانشاه،  پزشکی  کرمان، 
ارومیه،  های  دانشگاه  همچنین  و  اردبیلی،  محقق  و  گیالن  کردستان،  کاشان، 
خوارزمی و محقق اردبیلی، که در سال گذشته در این رتبه بندی حضور نداشتند، 

در رتبه بندی سال 2022 حضور دارند.
وی افزود: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از 
حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 2020-2016 در پایگاه وب آو ساینس 
برخوردار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت است. شانگهای در سال 
2022 از پنج شاخص به شرح جدول زیر به منظور ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های 
برتر دنیا بهره گرفته است. الزم به یادآوری است که وزن هر کدام از این شاخص ها، 

متناسب با هر رشته، تغییر می کند.
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اخبار هفته

رئیـس مرکز سـنجش، پذیـرش و فارغ التحصیلی دانشـگاه آزاد اسـامی، 
طـی دسـتورالعملی، جزئیـات تحصیل هم زمان دانشـجویان غیرپزشـکی 
در دو رشـته یـا دو مقطـع تحصیلـی در دانشـگاه آزاد اسـامی را اعـام 

. د کر
بـر ایـن اسـاس،  دکتـر معصومـه طباطبایـی، در ایـن دسـتورالعمل اعـالم کـرده 
اسـت کـه شـیوه نامـه تحصیـل هم زمـان دانشـجویان غیرپزشـکی در دو رشـته یـا
دو مقطـع تحصیلـی در دانشـگاه آزاد اسـالمی، در راسـتای اجـرای راه کنش اصالح 
نظـام جـذب، حمایـت و ارزیابی تحصیلی دانشـجویان، بـر مبنای رویکـرد یادگیری 
عمیـق مبتنـی بـر داده هـای پیمایشـی، از بسـته کاری ارتقـاء کیفیـت و کارآمـدی 

دوره هـای تحصیلی تدوین شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن شـیوه نامه، پذیرفته شـدگان )یـا دانشـجویان( در هر یـک از مقاطع 
کارشناسـی  پاره وقـت(،  یـا  )تمام وقـت  پیوسـته  کارشناسـی  کاردانـی،  تحصیلـی 
ناپیوسـته و کارشناسی ارشـد واحدهـای دانشـگاه آزاد اسـالمی و همچنیـن یکـی 
از دانشـگاه ها یـا مؤسسـات آمـوزش عالـی، عـالوه بـر امـکان تحصیـل بـه صـورت 
حضـوری یـا مجـازی در مقطـع و رشـته قبولـی )یـا تحصیلـی( خـود، می تواننـد 
در یـک رشـته دیگـر در همـان مقطـع یـا در مقاطـع تحصیلـی پایین تـر در واحـد 
دانشـگاهی محـل پذیـرش )یـا تحصیـل( یـا در یکـی از واحدهـای اسـتان محـل 

تحصیـل یـا در واحـد الکترونیکـی، به طـور هم زمـان تحصیـل کننـد. 
پذیرفته شـدگان )یـا دانشـجویان( دوره دکتـری تخصصـی، تنهـا می تواننـد در یکی 
از مقاطـع پایین تـر در رشـته دیگـری، به طـور هم زمـان در واحد دانشـگاهی محل 
پذیـرش )یـا تحصیـل( یـا در یکـی از واحدهـای مسـتقر در ناحیـه آمایشـی یـا در 
واحـد الکترونیکـی تحصیـل کننـد؛ لـذا تحصیـل هم زمـان در دو رشـته در مقطـع 

دکتـری تخصصـی، مجاز نیسـت.
بـر اسـاس بندهـای ایـن دسـتورالعمل، دانشـجویان ممتـاز در مقطـع کارشناسـی 
پیوسـته، می تواننـد در صـورت قبولـی در یـک رشـته بـا آزمـون، در رشـته دوم از 
گـروه آزمایشـی یکسـان )رشـته های متجانـس( بـا رشـته اول، کـه در واحـد محل 
تحصیـل دانشـجو دایـر و پذیـرش آن در واحـد بـا آزمـون اسـت، بدون شـرکت در 
آزمـون مجـدد، ادامـه تحصیـل دهنـد. ایـن دانشـجویان، بـرای گرفتـن دو مـدرک 
تحصیلـی، بایـد حداقـل واحـد درسـی را کـه از طریـق کمیته هـای برنامه ریـزی 

تخصصـی مشـخص می شـود، عـالوه بـر واحدهـای درسـی رشـته اول، بگذراننـد.
در ایـن دسـتورالعمل آمـده اسـت: چنان چه واحد دانشـگاهی دو رشـته دانشـجو 
متفـاوت باشـد، اصـل مـدرک پایـه، از سـوی واحدی که دانشـجو در رشـته اول 
تحصیـل می کنـد، اخـذ می شـود و تصویـر برابـر اصـل مـدرک پایـه و گواهـی 
اشـتغال بـه تحصیـل دانشـجو در واحـد دانشـگاهی اول، بـرای واحد دانشـگاهی 
دوم نقـش مـدرک پایـه را دارد. ضمنـاً دانشـجو موظـف اسـت کـه در ابتـدای 
هـر نیمسـال تحصیلـی، گواهـی اشـتغال بـه تحصیـل در رشـته اول خـود را بـه 
منظـور صـدور مجـوز ثبـت نـام در آن نیمسـال، بـه واحـد محـل تحصیل رشـته 

دهد. تحویـل  دوم 
بـرای مشـموالن نظام وظیفه، رعایت سـقف زمانی اسـتفاده از معافیـت تحصیلی در 
رشته اول، الزامی است، و هر زمان دانشجو در رشته ای که برای وی معافیت تحصیلی 
صـادر شـده اسـت، دوره خـود را به اتمـام برسـاند، طبق مقـررات، به نظـام وظیفه 
 معرفی می شود و از ادامه تحصیل وی در رشته دوم ممانعت به  عمل خواهد آمد، و
در صـورت عـدم فراغـت از تحصیـل فـرد در سـقف زمانـی معافیت تحصیلی رشـته 

اول، از ادامـه تحصیـل فـرد در هـر دو رشـته جلوگیـری بـه عمـل خواهـد آمـد، و 
در ایـن شـرایط، امـکان ادامـه تحصیـل فـرد، تنها پـس از تعییـن تکلیـف وضعیت 
نظـام وظیفـه وی و در قالـب بازگشـت بـه تحصیل فرد، بـا رعایت شـرایط و ضوابط 

جـاری دانشـگاه، امکان پذیـر خواهـد بود.
بـر اسـاس بندهـای ایـن دسـتورالعمل، مجمـوع تعـداد واحدهـای مجـاز در هـر 

نیمسـال، بـرای تحصیـل هم زمـان در دو رشـته، بـه شـرح جـدول زیـر اسـت:

کارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیرشته اول یا رشته دوم

282818دکتری تخصصی

282818کارشناسی ارشد

*2020کارشناسی

**20کاردانی

حال  در  دانشجویان  هم زمان  تحصیل  شرایط  دستورالعمل،  این  بندهای  اساس  بر 
آزاد  دانشگاه  از  غیر  به  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  یکی  در  تحصیل 
اسالمی، به این صورت است که دانشجویان در حال تحصیل در یکی از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، می توانند در رشته/مقطع دوم در یکی از واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی در همان شهر دانشگاه رشته اول خود یا در واحد الکترونیکی تحصیل 

کنند.
همچنین در این دستورالعمل آمده است: چنان چه تعدادی از واحدهای درسی، به 
لحاظ عنوان و محتوا، بین دو رشته مشترک باشد، در صورتی که محل تحصیل دو 
رشته دانشجو در یک واحد دانشگاهی باشد، گذراندن واحدهای مشترک برای یک 
بار کفایت می کند و نمرات در کارنامه هر دو رشته ثبت می شود. ضمناً در صورتی 
رتبه بندی  اساس  بر  باشد، چنان چه  متفاوت  دانشگاهی  واحد  دو  در  رشته،  دو  که 
واحد،  دو  از  یک  هر  در  دروس  گذراندن  باشند،  هم تراز  سازمانی،  تعالی  اداره کل 
بالمانع است و در کارنامه دو رشته ثبت می شود؛ در غیر این صورت، دروس گذرانده 
شده در واحد دانشگاهی با رتبه باالتر، قابل قبول در واحد دانشگاهی دیگر است و 

بالعکس آن امکان پذیر نیست.
به  اتمام هر دوره )رشته/مقطع( صادر و طبق ضوابط  از  ضمناً مدرک دانشجو بعد 

دانشجو تحویل داده می شود.

جزئيات تحصيل هم زمان در دو رشته
یا دو مقطع غيرپزشكی در دانشگاه آزاد، اعالم شد
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اطالعیه

بدیـــن وســیله بــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی هفتـه نامـــه 
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـن هفته نـــامه، آمـاده دریافـــت نظــرات، 
پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـــأت علمی، پژوهشــگران و 
دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در زمینـــه های مطالـــعه 
و برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه هــای مقابلــه بــا اســترس 
و اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفــی 
رشــته های دانشــگاهی، زمینه هــای اشــتغال زایی و کارآفرینــی و... کــه 
می توانــد بــرای داوطلبــان آزمون هــای سراســری ورود بــه دانشــگاه ها 

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش مفی
ــد  ــزان، بتوان ــا همــکاری و همیــاری ایــن عزی ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد ب
بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود 

ــری در  ــای سـراسـ ــان آزمون ه ــه داوطلب ــداوم ب ــاندن م ــاری رس ــه ی را، ک
تمــام ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

ــت و  ــا و جس ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع معتبــر علمــی باشــد.  ــا حاصــل ترجمــه آنهــا از مناب جوهــای شــخصی ی
ــه  ــا ترجم ــن ی ــا تدوی ــف ی ــع تألی ــع و مراج ــر مناب ــه ذک ــت ک ــی اس بدیه

ــی اســت. ــاالت، الزام مق
ضمنــاً بــه اطــالع می رســاند کــه ایــن نشــریه، در حــک و اصــالح یــا خالصــه 
ــاد شــده، و همیــن  ــات ی ــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوع کــردن مق

طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  
آدرس ایمیل:

peyk@sanjesh.org

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پيک سنجش

اعالم زمان مرحله دوم ثبت نام دوره مهندسی فناوری 
و كارشناسي حرفه ای )ناپيوسته( نظام آموزش مهارتی 

دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیــرو اطالعیه هــاي مــورخ 1 و 1401/4/7 ، بــه  اطــالع  متقاضیــان  پذیــرش دوره 
مهندســی فنــاوری و کارشناســی حرفــه ای )ناپیوســته( نظــام آمــوزش مهارتی دانشــگاه 
جامــع علمــیـ  کاربــردی مهــر مــاه ســال 1401، کــه در مهلت تعییــن شــده ) از تاریخ 
ــرش دوره  ــام در پذی ــه ثبت ن ــبت ب ــته اند نس ــت 1401/4/14( نتوانس 1401/4/1 لغای
مذکــور اقــدام نماینــد، می رســاند کــه مهلــت مجــدد بــراي ثبت نــام در ایــن پذیــرش،  
از روز سه شــنبه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰1 تــا روز جمعــه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰۴ در نظــر 
ــاني  ــق درگاه اطالع رس ــد منحصــراً از طری ــان مي توانن ــده اســت و متقاضی ــه ش گرفت

ســازمان ســنجش، در ایــن خصــوص اقــدام نماینــد.
ــد، در  ــام نموده ان ــور ثبت ن ــع مذک ــرش مقط ــاًل در پذی ــه قب ــی ک ــاً متقاضیان ضمن
ــات  ــش اطالع ــه ویرای ــبت ب ــد نس ــوق می توانن ــی ف ــازه زمان ــل، در ب ــورت تمای ص

ــد. ــدام نماین ــود اق ــی خ ثبت نام
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

  اعالم زمان مرحله دوم ثبت نام دوره كاردانی فنی و 
دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــرش  ــان  پذی ــالع  متقاضی ــه  اط ــورخ  14 و 1401/4/21، ب ــاي م ــرو اطالعیه ه پی
دوره کاردانــی فنــی و کاردانــی حرفــه ای نظــام آمــوزش مهارتــی دانشــگاه جامــع 
علمــی - کاربــردی مهــر مــاه ســال 1401، کــه در مهلــت تعییــن شــده )از تاریــخ 
ــرش  ــام در پذی ــه ثبت ن ــبت ب ــته اند نس ــت 1401/4/26( نتوانس 1401/4/14 لغای
ــام  در  ــراي ثبت ن ــدد ب ــت مج ــه مهل ــاند ک ــد، می رس ــدام نماین ــور اق دوره مذک
ایــن پذیــرش، از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰1 تــا روز جمعــه مــورخ 
ــراً از  ــد منحص ــان مي توانن ــت و متقاضی ــده اس ــه ش ــر گرفت 1۴۰1/۰6/۰۴ در نظ
ــد. ــدام نماین ــوص اق ــن خص ــنجش، در ای ــازمان س ــاني س ــق درگاه اطالع رس طری
ــد، در  ــام نموده ان ــور ثبت ن ــع مذک ــرش مقط ــاًل در پذی ــه قب ــی ک ــاً متقاضیان ضمن
ــات  ــش اطالع ــه ویرای ــبت ب ــد نس ــوق می توانن ــی ف ــازه زمان ــل، در ب ــورت تمای ص

ــد. ــدام نماین ــود اق ــی خ ثبت نام
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه منظــور 
ــدام  ــار، اق ســهولت اطــاع رســاني و تســریع در انعــکاس اخب
در پیام رســان های  اطاع رســاني  کانــال  انــدازي  راه  بــه 

داخلی کــرده اســت.
کاربــران محتــرم پیام رســان های داخلــی، بــا نشــانی های اعــالم 
شــده، مي تواننــد بــا عضویــت در کانــال واحــد خبــر و اطالع رســانی 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، از اخبــار و مطالــب مرتبــط 

بهره منــد گردنــد.

 

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

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

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
پیام رسان بله:   
https://ble.ir/prnoetir   

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  

کانال های اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور
در پيام رسان های داخلی



امامخمینی)ره(:محرّموصفراستکهاسالمرانگهداشتهاست.شماره 1285  دوشنبه 3 مرداد 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 8

اطالعیه

ثبت نام مجدد آزمون عملي رشته  علوم ورزشي و
آموزش تربيت بدني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

و دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیـرو اطاعیه هـای مـورخ 1۴۰1/۰3/29 1۴۰1/۰۴/22 و 1۴۰1/۴/3۰ و بـه  منظـور 
مسـاعدت بـا افـراد جـا مانـده از ثبت نـام آزمـون عملـی رشـته علـوم ورزشـي 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي و آمـوزش تربیـت بدنـي پردیس هـاي 
بـر  کـه  گردیـد  مقـرر   ،1۴۰1 آزمـون سراسـري سـال  در  فرهنگیـان  دانشـگاه 
اسـاس شـرایط زیـر، زمـان مجددی بـرای آزمـون عملـی این رشـته )آقایـان در 
روز پنجشـنبه مـورخ 1۴۰1/۰5/27 و خانـم هـا در روز جمعـه مـورخ 1۴۰1/۰5/28( 

شـود:  پیش بینـی 
1- افـرادی کـه از تاریـخ 1401/04/5 لغایـت 1401/4/11 موفـق به ثبت نـام در آزمون عملی 
نشـده اند، می تواننـد از تاریـخ 1۴۰1/۰5/۰۴ لغایت 1۴۰1/۰5/۰6 نسـبت به ثبت نـام خود از 

طریـق درگاه اطالع رسـانی این سـازمان اقـدام نمایند. 
2- افـرادی کـه از تاریـخ 1401/04/5 لغایـت 1401/4/11 در آزمون عملی ثبت نـام نموده اند، 
ولـی بـه هـر دلیلی در تاریـخ 1401/04/29 لغایـت 1401/05/02 موفق به شـرکت در آزمون 
عملـی نشـده اند، می تواننـد از تاریـخ 1۴۰1/۰5/۰۴ لغایت 1۴۰1/۰5/۰6 نسـبت بـه ثبت نام 

مجـدد خـود از طریق درگاه اطالع رسـانی این سـازمان سـنجش اقـدام نمایند. 
3- در صورتـی کـه فـردی در تاریـخ 1401/04/29 لغایـت 1401/05/02 در آزمـون عملـی 
شـرکت نمـوده و بـرای شـرکت در آزمـون عملـی مجـدد )در روزهـای 27 یـا 1401/5/28( 
نیـز ثبت نـام و در آزمـون عملـی ایـن مرحله هم شـرکت نمایـد، منحصـراً نمره آزمـون عملی 
مرحلـه اول )آزمـون مـورخ 1401/04/29 لغایـت 1401/05/02( بـرای وی ثبـت خواهد شـد 
و نمـره کسـب شـده وی بـرای آزمـون مرحلـه دوم، باطـل می شـود و هزینـه پرداختـی او نیز 

مسـترد نخواهد شـد.
4- محـل برگـزاری آزمـون عملـی، بـا توجـه بـه آمـار متقاضیـان، در یـک یا چند اسـتان 
مشـخص و در اطالعیـه مـورخ 1401/05/23 در درگاه اطالع رسـانی ایـن سـازمان بـه اطـالع 

داوطلبـان خواهد رسـید.
5- آزمـون عملـي مجـدد  بـراي متقاضیـان، بـر اسـاس زمان اعام شـده در ایـن اطاعیه  
برگـزار مي شـود و متقاضیـان مي بایسـت طبـق برنامـه زمانـي اعـالم شـده، در آزمـون عملـي 
شـرکت نماینـد. کارت شـرکت در آزمـون عملـي نیـز در حوزه هـاي برگـزاري آزمـون عملـي 

)منـدرج در اطالعیـه مـورخ 1401/5/23( تحویـل متقاضیـان خواهد شـد. 
تذكـر بسـيار مهم: آزمـون  عملي رشـته علـوم ورزشـی، به هیـچ وجه مجـدداً قابـل تمدید 

یا تکـرار نخواهـد بود.
نحوه اقدام برای ثبت نام در آزمون عملی:

گام اول: پرداخـت مبلـغ 1/050/000 )یک میلیـون و پنجـاه هـزار( ریـال )معـادل یکصـد و 
پنـج هـزار تومـان( به صـورت اینترنتـي با اسـتفاده از کارت هـاي بانکي عضو شـتاب، از طریق 

درگاه اطالع رسـانی ایـن سـازمان از تاریخ 1۴۰1/۰5/۰۴ لغایـت 1۴۰1/۰5/۰6.
آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  ورزشـي  علـوم  رشـته   بـه  عالقه منـدی  ثبـت  گام دوم: 
عالـي و آمـوزش تربیـت بدنـي پردیس هـاي دانشـگاه فرهنگیـان در سـامانه موجـود در درگاه 

لغایـت 1۴۰1/۰5/۰6. تاریـخ 1۴۰1/۰5/۰۴  از  ایـن سـازمان،  اطالع رسـانی 
گام سـوم: پرداخـت هزینـه انجـام معاینه پزشـکي و تسـت هاي سـالمت و تندرسـتي مبلغ 
1/۰۴۰/۰۰۰ )یـک میلیـون چهل هزار ریـال(، از طریق درگاه پژوهشـگاه  تربیت بدنی  
.1۴۰1/۰5/19 لغایـت   1۴۰1/۰5/12 تاریـخ  از   www.ssrc.ac.ir نشـانی:  بـه 

تذکـر مهـم: در صورتـی کـه داوطلبـی مراحـل فـوق را بـه صـورت کامـل انجـام ندهـد، 
ثبت نـام وی در آزمـون عملـی کامـل نخواهـد بـود و کارت آزمـون عملـی بـرای وی صادر 
نمی گـردد؛ لـذا داوطلبـان الزم اسـت کـه دقـت باالیی را بـرای انجـام تمام مراحـل به کار 

. ند گیر
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 ارائۀ مهلت مجدد
به مجاز شدگان انتخاب رشته
در آزمون كارشناسي ارشد

ناپيوسته سال 1401 كه موفق
به تكميل فرم انتخاب

رشته هاي تحصيلي نشده اند 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

ــه  ــه مــورخ 1۴۰1/3/29، بدین وســیله  ب پیــرو اطاعی
 اطــاع  مجازشــدگان بــه انتخــاب رشــته در آزمــون  
ــه در  ــال 1۴۰1 ک ــته س ــد ناپیوس ــي  ارش کارشناس
ــق  ــت 1۴۰1/۴/۴( موف ــرر )1۴۰1/۴/1 لغای ــان مق زم
ــي  ــته هاي تحصیل ــاب رش ــرم انتخ ــل ف ــه تکمی ب
تســهیاتي  کــه  مي رســاند  نشــده اند،  خــود 
فراهــم گردیــده اســت تــا صرفــًا داوطلبــان مذکــور 
ــا  ــت 1۴۰1/5/۴ ب ــخ 1۴۰1/5/2 لغای ــد از تاری بتوانن
ــه  ــازمان ب ــن س ــانی ای ــه درگاه اطاع رس ــه ب مراجع
ــه  ــوط ب ــک مرب آدرس: www.sanjesh.org و لین
ســامانه جامــع آزمــون مذکــور، بــا رعایــت شــرایط 
ذیــل، نســبت بــه تکمیــل فــرم انتخــاب رشــته هاي 

ــد. ــدام نماین ــود اق ــي خ تحصیل
1- ایــن امــکان فقــط بــرای افــرادی کــه بــر اســاس محتوای 
کارنامــه اعــالم نتایــج اولیــه خــود، مجــاز بــه انتخــاب رشــته 
ــه انجــام انتخــاب رشــته نشــده اند، فراهــم  شــده  و موفــق ب
شــده اســت و بعــد از تاریــخ 1401/5/4 تمدیــد نمی شــود و 
ــد  ــه نخواه ــن خصــوص پذیرفت ــه درخواســتی در ای هیچ گون

. شد
ــت  ــه و نوب ــای روزان ــته )در دوره ه ــاب رش ــام انتخ 2- انج
ــه داراي  ــي ک ــته هاي امتحان ــه، در رش ــن مرحل دوم( در ای
ــی  ــه معرف ــر ب ــتند، منج ــریحی هس ــي و تش ــون عمل آزم
ــب،  ــد و داوطل ــد ش ــی نخواه ــون عمل ــرای آزم ــب ب داوطل
ــا نمــره آزمــون عملــی  در صــورت انتخــاب ایــن رشــته ها، ب

ــد. ــد ش ــش خواه ــر )0( گزین صف
3-  انجــام انتخــاب رشــته در ایــن مرحلــه، در رشــته هاي 
ــب  ــی داوطل ــه معرف ــر ب ــه، منج ــاص و مصاحب ــرایط خ ش
بــرای انجــام مراحــل مصاحبــه یــا بررســی صالحیــت 
ــن  ــاب ای ــورت انتخ ــب، در ص ــد و داوطل ــد ش وی نخواه
آنهــا حــذف خواهــد  نهایــي در  از گزینــش  رشــته ها، 

شــد.
بــا  را  خــود  ســؤاالت  ننــد  مي توا گرامــي  داوطلبــان 
اطالع رســاني  درگاه  اینترنتــي  پاســخگویي  بخــش 
یــا   Request.sanjesh.org نشــاني:  بــه  ســازمان 
در میــان   )۰21 )کــد   ۴2163 بــا شــماره  تلفن هــاي : 
ســازمان  ایــن  بــه  حضــوري  مراجعــه  از  و  بگذارنــد 

فرماینــد.  خــودداري 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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موفقیت

هنـری فـورد، 23 سـاله بـود کـه بـرای 
اولیـن بار یـک موتور بنزینـی را مي دید، 
و همـان جـا بـود کـه عاشـق آن شـد. 
فـورد در آن زمـان بـه عنـوان کارآمـوِز 
سـازنده ماشـین مشـغول بـه کار بـود و 
روی هرگونـه وسـیله ممکـن کار کـرده 
بـود، ولـی هیـچ کـدام از آنها بـرای وي، 
قابـل مقایسـه با موتـور بنزینی نبودنـد؛ 
تأمیـن  را  قدرتـش  کـه خـود  موتـوری 
او  کـه  بـود  زمـان  همـان  در  مي کـرد. 
وسـیله حمـل و نقل بـدون اسـبی را در 
که مي توانسـت  کـرد  تجسـم  ذهنـش 
تحولـی بـزرگ در این عرصـه ایجاد کند. 
فـورد هـدف زندگـي اش را پیشـرو بودن 

در سـاخت چنیـن اتومبیلـی قـرار داد.
نـوری  کارخانـه  در  شـب کاری  بـا  او 
ادیسـون، روزهـا مي توانسـت بـه سـرهم 

کـردن موتـوری کـه در حـال سـاختش 
بـود، بپـردازد. وي یـک کارگاه در آلونک 
پشـت خانـه اش درسـت کرد و شـروع به 
سـاختن موتور خود از قطعـات فلزی که 
پیـدا مي کـرد، نمـود. او در سـال 1896، 
بـا کمـک دوسـتانش، نمونه اولیـه کامل 
سـایکل«  »کـوآدرو  کـه  را  خـود  شـده 

نامیـده بود، عرضـه کرد. 
افـرادی کـه روی  تعـداد  زمـان،  در آن 
مي کردنـد،  کار  بنزینـی  موتورهـای 
بیـن  رقابـت  و  بودنـد  یافتـه  افزایـش 
آنهـا بسـیار تنگاتنگ شـده بـود. کوآدرو 
سـایکِل سـاخت فـورد بسـیار خـوب کار 
مي کـرد، ولـی بـرای تولیـد انبـوه هنـوز 
کوچـک و ناکامـل بـود. به همیـن دلیل، 
او شـروع بـه سـاخت دومیـن اتومبیـل 
خـود کـرد و یـک سـال بعـد، سـاخت 

 فرصتی برایشكست؛
 !یک شروع دوباره

است؛  دوباره  شروعی  برای  فرصت  یک  تنها  »شکست، 
این بار ولی هوشمندانه تر. )هنری فورد(

مسیر  مي بینیم،  امروزه  که  موفقی  افراد  همه  مطمئنًا 
اغلب  است.  نبوده  شکست  بدون  موفقیتشان  به  رسیدن 
این افراد موفق، آن زمان هایی را که با موانع روبرو شده اند 
و این موانع، آنها را وادار به تاش و عزم بیشتری نسبت به 
اگر  بعد،  دفعه  دارند.  یاد  به  به خوبی  است،  کرده  دیگران 
احساس افسردگی و پریشانی در مورد شکست خود، چه 
در کنکور و چه در زندگي تان، داشتید، فراموش نکنید که 
شما  موفقیت  جهت  در  قدم  اولین  مي تواند  شکست  این 

باشد. 
مونتاژ  دلیل  به  امروزه  که  موفقی  بسیار  افراد  از  یکی 
شهرت  آمریکا  ساخت  ماشین های  تولید  خط  و  نوآورانه 
چندین  موفقیتی،  چنین  به  رسیدن  از  قبل  دارد،  فراوانی 
بار شکست را تجربه کرده است. هنری فورد، قبل از اینکه 
بتواند شرکت فورد موتور را تأسیس کند، در کسب و کار 

اولیه خود چندین بار با شکست مواجه شد. 
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موفقیت

اتومبیلـی را کـه طراحی شـگفت انگیزی 
چیـز  همـه  رسـاند.  اتمـام  بـه  داشـت، 
در جهـت سـادگی و راحتـِی رانـدن آن 
طراحـی شـده بـود و تنهـا چیـزی کـه 
فـورد بـه آن نیـاز داشـت، حمایـت مالی 

بـرای تولیـد انبـوه آن بود. 
بـا   ،1890 دهـه  آخـر  سـال های  در 
تمـام قطعـات  اینکـه  در نظـر گرفتـن 
مي شد، سـاخت  تولیـد  بایـد  خـودرو 
و  پیچیـده  بسـیار  کاری  اتومبیـل 
فـورد  ولـی  دشـوار محسـوب مي شـد، 
سـرمایه  یـک  توانسـت  سـرعت  بـه 
گـذار مناسـب بـه نـام ویلیـام مورفـی 
کسـب  دیترویـت  شـهر  در  کـه  را، 
کنـد.  پیـدا  داشـت،  موفـق  کاری  و 
شـرکت جدیـد به نـام شـرکت اتومبیل 
دیترویـت نامگـذاری شـد، ولـی چیزی 
نگذشـت کـه شـرکت دچـار مشـکالتی 
عنـوان  بـه  فـورد  کـه  ماشـینی  شـد. 
بـود،  کـرده  طراحـی  اولیـه  نمونـه 
از  قطعـات  داشـت.  اصـالح  بـه  نیـاز 
برخـی  و  مي آمدنـد  مختلفـی  جاهـای 
و  داشـتند  کمبودهایـی  قطعـات  از 
بودنـد کـه مـورد  یـا آن قـدر سـنگین 
پسـند فـورد واقـع نمي شـدند. او تالش 
کـرد تـا طراحـي اش را اصـالح کنـد تا 
بتوانـد بـه آنچه ایـده آل خـود وي بود، 
کار  ایـن  انجـام  ولـی  شـود؛  نزدیـک 
زمـان زیـادی را نیـاز داشـت و همیـن 
باعـث شـد کـه کـم کـم صبـر مورفـی 
و شـرکایش بـه پایان  برسـد. در سـال 
1901، یـک سـال و نیـم بعد از شـروع 
بـه کاِر شـرکت، اعضـای هیـأت مدیـره 
امیدشـان را نسـبت بـه فـورد از دسـت 
کـردن  منحـل  بـه  تصمیـم  و  دادنـد 

شـرکت نمودنـد. 
فـورد  ناکامي هـا،  ایـن  تمـام  وجـود  بـا 
دالیـل  از  گرفتـن  درس  بـا  همچنـان 
شکسـت خـود، دوباره آغـاز بـه کار کرد 
و ایـن بـار تصمیـم گرفـت تـا اتومبیلـی 
کنـد.  طراحـی  را  کوچکتـر  و  سـبک تر 
تـا  کنـد  راضـی  را  مورفـی  توانسـت  او 
شانسـی دوبـاره به وي بدهـد. مورفی نیز 
پذیرفـت و آنها بـا یکدیگر شـرکت فورد 
را تأسـیس کردنـد؛ ولـی ایـن بـار هـم، 
مورفـی بـا فشـار آوردن بـه فـورد بـرای 
مشـکالت گذشـته،  بـروز  از  جلوگیـری 
باعث شـد کـه در کمتر از یک سـال وی 
شـرکت را تـرک کنـد. از آن زمـان بـود 
کـه کسـی فـورد را در صنعـت سـاخت 

اتومبیـل نمي پذیرفـت و حاضر نمي شـد 
تـا سـرمایه ای را در اختیـار او، که دو بار 
دچـار شکسـت شـده بـود، قـرار دهـد؛ 
ولـی فورد همچنـان امیدش را از دسـت 
نـداد و بـه همـه عنـوان کـرد کـه تمـام 
بـا  تجربه هایـی  تنهـا  شکسـت ها  ایـن 
ارزش بـرای او بـه حسـاب مي آینـد. وي 
بـه تمـام دالیـل شکسـت هایش خـوب 
فکـر کـرد تـا بتوانـد ریشـه اصلـی آنهـا 
را بیابـد: هیـچ کـس زمـان کافـی بـرای 
نـداده  وي  بـه  او  طراحي هـای  اصـالح 
سـرعت  بـرای  گـذاران  سـرمایه  و  بـود 
را  او  ایده هـای  پروسـه،  بـه  بخشـیدن 
تخریـب مي کردنـد؛ در حالـي کـه تمـام 
آنچـه بـرای وي مهم بـود، یـک طراحی 

بـدون نقـص بود. 
تنهـا راه حـل ایـن مشـکل ایـن بـود که 
راهـی بـرای اسـتقالل یافتـن کامـل از 
سـرمایه گـذاران پیـدا کنـد. ایـن روِش 
کار کـردن چنـدان در آمریـکا معمـول 
نبـود. او بایـد مؤسسـه مسـتقل خـود را 

تأسـیس مي کـرد، کسـب و کار مسـتقل 
را  تیمـی  و  مـي داد  تشـکیل  را  خـود 
کـه بـه آنهـا اطمینـان داشـت، دور هـم 
را  نهایـی  تصمیـم  و  کـرد  مـی  جمـع 
نیـز خـودش مي گرفـت. وي، بـا توجـه 
بـه سـابقه ای کـه داشـت، پیـدا کـردن 
شـریک و سـرمایه گذار برایش اصـاًل کار 
سـاده ای نبـود؛ تـا اینکـه فـردی بـه نام 
الکسـاندر ملکومسـن را، که در کار زغال 
سـنگ بـود، پیـدا کـرد. وي ماننـد فورد 
اهـل ریسـک کردن بـود و قبـول کرد تا 
از نظـر مالـی او را حمایـت کنـد؛ بـدون 
اینکـه در پروسـه سـاخت و تولیـد هیـچ 
دخالتـی داشـته باشـد. فـورد تصمیم به 
طراحـی مدلـی گرفـت کـه سـبک ترین 
ماشـین، سـاده و بـا دوام باشـد؛ بهترین 
طراحـی که تـا به حـال انجـام داده بود. 
سـرهم بنـدی آن نیـز در همـان زمـان 
تولیـد انجام مي شـد تـا سـرعت تولید را 
افزایـش دهد. وي حتـی در تمام مراحل 
مربـوط به سـرهم کردن ماشـین حضور 

داشـت. سـفارش ها، بـه دلیـل طراحـی 
عالـی و در عیـن حـال نـه چنـدان گراِن 
ایـن اتومبیل، شـروع به افزایـش کردند، 
و در سـال 1904 کارخانـه موتـور فـورد 
توانسـت فعالیت هـای خـود را گسـترش 
دهـد و خیلـی زود یکـی از بزرگترین هـا 
در صنعت سـاخت ماشین شـود. امروزه، 
سـه  از  یکـی  فـورد،  موتـور  کارخانـه 
بـه  آمریکایـی  خـودروی  اول  شـرکت 

مي آید.  حسـاب 
ایـن را به یاد داشـته باشـید کـه همواره 
دو نـوع شکسـت وجـود دارد: اولیـن نوع 
آن، شکسـتی اسـت کـه شـما را ترسـو 
می کنـد و باعـث مي شـود تـا از تـالش 
دوبـاره و امتحـان کـردن ایده هـای خود 
بهراسـید و هیچ گاه نتوانید از اشـتباهات 
نـوع  دومیـن  امـا  بگیریـد؛  درس  خـود 
پذیـر شـما  روحیـه خطـر  از  شکسـت، 
برمي آیـد. ایـن شکسـت، شـما را قوي تر 
می کنـد و بـه شـما نشـان مي دهـد کـه 
رفته ایـد؛  اشـتباه  را  مسـیرهایی  چـه 
آن وقـت اسـت کـه مهـم نیسـت بـرای 
رسـیدن بـه موفقیـت، چند بار شکسـت 
خورده ایـد؛ زیـرا در نهایـت، به هـر آنچه 
کـه هدفتان اسـت، دسـت پیـدا خواهید 

کرد. 

منابع: 
www.budbilanich.com
www.Consultantjournal.
com/blog/henry-ford-failed
www.fastcompany.com

همواره دو نوع شكست وجود دارد:
اولین نوع آن، شكستی است که شما را ترسو می کند و 

باعث مي شود تا از تالش دوباره و امتحان کردن ایده های 
خود بهراسید و هیچ گاه نتوانید از اشتباهات خود درس 
بگیرید؛ اما دومین نوع شكست، از روحیه خطر پذیر شما 

برمي آید. این شكست، شما را قوي تر می کند و به شما 
نشان مي دهد که چه مسیرهایی را اشتباه رفته اید
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عـاوه بـر تعـداد زیـاد صفـر در انتهـای رقـم 
حسـاب بانکي شـان، بیـل گیتـس، اسـتیو جابز، 
والـت دیزنـی، مـارك زوکر بـرگ و لیسـتی که 
همچنـان ادامـه دارد، همـه یک نقطه مشـترك 
ایـن  نقطـه مشـترك  و آن  دارنـد،  نیـز  دیگـر 
اسـت کـه هیـچ کدامشـان مـدرك دانشـگاهی 
نداشـته اند؛ ولـی در عیـن حـال، تمامـي ایـن 
افراد، اشـخاص بسـیار موفقـی بوده انـد که اگر 
در ایـن مـورد از آنهـا سـؤال مي شـد، بـه طـور 
قطـع به شـما مي گفتنـد کـه دانشـگاه، تنها راه 
و یـا همـه آنچـه بـرای موفقیتتـان نیـاز دارید، 
نیسـت. تحقیقات اخیـر در انگلیس نشـان داده 
ایـن  در  پولدارترین هـا  از  بسـیاری  کـه  اسـت 
کشـور، به جـای تحصیات دانشـگاهی، از طریق 

مهارت هـای خـود میلیـاردر شـده انـد.
ولی  باشد،  خارق العاده  تجربه  یک  مي تواند  دانشگاه 

آیا  انتخاب شام ورود به 

دانشگاه است؟
داشتن مدرک دانشگاهی، لزوماً تضمین کننده یک شغل 
فارغ التحصیالن  از  نیست. یک چهارم  درآمد  پر  و  موفق 
دانشگاهی، در شغل هایی مشغول به کارند که اصاًل نیازی 
از میان 30 شغلی که در  و  ندارد،  به مدرک دانشگاهی 
دهه اخیر بیشترین رشد را داشته اند، تنها 7 شغل از میان 

آنها نیاز به مدرک دانشگاهی دارد. با وجود تعداد زیاد 
کردن  پیدا  برای  رقابت  دانشگاهی،  فارغ التحصیالن 
باالی  مبالغ  وجود  با  و  است،  تنگاتنگ  بسیار  شغل، 
جای  اصاًل  دانشگاه ها،  و  رشته ها  از  برخی  در  شهریه 
تعجب ندارد اگر کسی بخواهد در تصمیم خود برای 

رفتن به دانشگاه بازنگری کند.
بـرای بسـیاری از حرفه هـا، ماننـد پزشـکی یـا وکالت، 
بـرای  داشـتن مـدرک دانشـگاهی الزم اسـت، ولـی 
بسـیاری دیگـر، اگـر بـا فکـر عمـل نشـود، مي توانـد 
تنهـا تلـف کردن وقـت و انرژی محسـوب شـود، و در 
بعضـی از مواقـع، حتی دانشـگاه می تواند شـغل هایی 
را کـه در آینـده مي توانید بـه آنها فکر کنیـد، محدود 
نمایـد و ایـن ایـده غلـط را در ذهنتان ایجـاد کند که 
تنهـا چند شـغل محـدود مانند پزشـکی یا مهندسـی 
هسـتند کـه در آن موفـق خواهیـد بـود؛ درحالـي که 
تعـداد بي شـماری از انتخاب هـای دیگـر هـم پیـِش 

 شما باید به ارزش مدرکی که در 
دانشگاه مي گیرید، فكر کنید؛ مثاًل 

ریاضی رشته خوبی است، ولی اگر 
مي خواهید حرفه ای مانند بازاریابی 
دیجیتالی یا بازاریابی شبكه های 

اجتماعی را دنبال کنید، که در هر زمان 
در حال پیشرفت و تغییر هستند، اگر 
به صورت عملی و در دنیای واقعی 
شروع به یادگیری کنید، در آینده 
برایتان بسیار مفیدتر خواهد بود
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روی شماسـت. شـاید به دلیـل تبلیغات باالی رسـانه ها 
اینکـه  بـاور  اجتمـاع،  در  رایـج  تصـور  دلیـل  بـه  یـا 
فرصت هـای بسـیار دیگـری به غیـر از ورود به دانشـگاه 
بـرای شـما وجود دارند، سـخت باشـد. امروزه بـا وجود 
تعـداد زیـاِد فارغ التحصیالن، بسـیاری از افراد احسـاس 
مـی کننـد که برای عقـب نماندن از سـایرین، باید وارد 
دانشـگاه شـوند؛ ولـی بایـد بدانیـد کـه دانشـگاه ممکن 
اسـت بـرای همـه بهتریـن گزینـه نباشـد؛ مخصوصـاً با 
وجـود رقابـت تنگاتنگـی کـه در  پذیرفتـه شـدن در 
کنکور و رشـته های اسـم و رسـم دار وجود دارد. کسـی 
کـه در یـک حرفـه خـاص برای سـه تـا چهار سـال کار 
کـرده اسـت و مهارت هـای مربـوط بـه آن حرفـه را بـه 
خوبی مي داند، بسـیار بیشـتر از کسـی که در رشـته ای 
متفـاوت و بي ربـط تحصیـل کـرده اسـت و تجربـه ای 

ندارد، شـانس اسـتخدام شـدن دارد.
نکته دیگر اینکه شما باید به ارزش مدرکی که در دانشگاه 
مي گیرید، فکر کنید؛ مثاًل ریاضی رشته خوبی است، ولی 
یا  دیجیتالی  بازاریابی  مانند  حرفه ای  مي خواهید  اگر 
بازاریابی شبکه های اجتماعی را دنبال کنید، که در هر 
زمان در حال پیشرفت و تغییر هستند، اگر به صورت 
عملی و در دنیای واقعی شروع به یادگیری کنید، در 

آینده برایتان بسیار مفیدتر خواهد بود.
اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که فکر مي کنید 
دانشگاه، تنها گزینه مناسب برای شما نیست یا در این 
به  برای ورود  پیِش رویتان  از زندگي تان موانع  مقطع 
دانشگاه، غیر قابل عبور است، باید بدانید که گزینه های 
دیگری نیز برای شما وجود دارند، و حتی امروزه اغلب 
کسب و کارهای بزرگ، سعی در استخدام افراد بسیار 

جوان دارند.
پس اگر، به دور از قضاوت های اجتماعی، در مورد وارد 
فرصت های  دنبال  به  دارید،  تردید  دانشگاه  به  شدن 
دسترس  در  حاضر  حال  در  که  باشید  شغلی  متنوع 
شما هستند. مطمئناً گذاشتن اولین قدم در هرکاری، 

بسیار دشوار است، ولی پشتکار نتیجه بخش خواهد بود؛ 
بنابراین، به سراغ شرکت هایی بروید که تجربه، مهارت 
و شناخت شما را باال می برند و برای شغلی که در آینده 
در نظر دارید، مفید هستند. با مشاوران استخدام، مراکز 
شغلی محلی و مراکز مشاوره ای صحبت کنید و از آنها 
مشاوره بگیرید و در شبکه دوستان و خانواده موضوع را 
مطرح کنید. دوسِت دوست شما ممکن است شخصی 

باشد که به شما شغل مناسبي را معرفی مي کند.
در  تحصیل  به  موفق  و  مي ورزید  عشق  هنر  به  اگر 
سراغ  به  نمي شوید،  دانشگاه  در  هنری  رشته های 
و  عکاسی  تا  گرفته  نقاشی  )از  آموزشی  کالس های 
موسیقی و مجسمه سازی( بروید. این آموزش ها مي توانند 
به شما در رشد استعدادهایتان کمک کنند و در موفقیت 
در حرفه و کسب و کار آینده شما، نقش بزرگی را ایفا 
نمایند؛ حتی شاید بعد از چند سال یادگیری و تمرین 
و  دانشگاه  به  دوباره  بخواهید  این شاخه ها،  از  یکی  در 
با  بار  گرفتن مدرک دانشگاهي تان فکر کنید؛ ولی این 

علم و تجربه ای بیشتر.
شما مي توانید کسب و کار مستقل خود را راه بیندازید. 
شدن  استخدام  به  نیاز  اینکه  بدون  افراد،  از  بسیاری 
با  تنها  امروزه  هستند.  کار  به  مشغول  باشند،  داشته 
شغلی  فرصت های  اینترنت،  و  کامپیوتر  یک  داشتن 

آن الین  فروش  چه  باشید.  داشته  مي توانید  را  فراوانی 
باشد و چه کاری، به عنوان مدیر تبلیغاتی آن الین، در 
آسانی  این  به  کم،  سرمایه  با  کارآفرینی  دوره ای  هیچ 
اطالعات  موارد  از  بسیاری  در  اگر  حتی  است؛  نبوده 
اینترنتی  از شبکه های  با استفاده  امروزه،  ندارید،  کافی 
آموزش های  مي توانید  آن الین،  آموزشی  کالس های  و 

رایگان بسیاری را به دست آورید و با خواندن کتاب هاي 
مناسب، اطالعات خود را گسترش دهید. درست است 
ابتدا دچار  در  کارهای کوچک  و  از کسب  بسیاری  که 
هیچ  که  کرد  فراموش  نباید  ولی  مي شوند،  شکست 
کارآفرین موفقی وجود ندارد که از شکست هایش درس 

نگرفته باشد.
همـه آنچـه گفتـه شـد، اصـاًل بـه ایـن معنا نیسـت که 
وارد شـدن بـه دانشـگاه، آن هـم زمانـي کـه توجیـه 
وارد  اقتصـادی دارد، سـودمند نخواهـد بـود. مطمئنـاً 
شـدن بـه دانشـگاه در بسـیاری از مـوارد، در حقیقـت 
سـرمایه گذاری بـرای آینده شماسـت. برای بسـیاری از 
افـراد، ورود بـه دانشـگاه، بسـیار فراتـر از گرفتـن یـک 
مـدرک اسـت و فرصتـی جدیـد محسـوب می شـود تا 
فـرد بتواند رشـد کند و درباره موضـوع مورد عالقه خود 
بیشـتر یـاد بگیرد. دانشـگاه بـرای برخی از افراد، شـکل 
دهنده شخصیتشـان اسـت و با کسـب چنیـن تجربه ای 
در زندگـی، ایـده مناسـبی را بـرای تصمیم گیـری در 

مـورد شـغل آینـده خـود بـه دسـت مي آورند.
در نهایت، باید گفت که هیچ جواب قاطعی برای اینکه 
تصمیم گیری  برای  ندارد.  وجود  است،  بهتر  راه  کدام 
درست، باید به عالیق، مهارت ها و نیازهای خود توجه 
کنید؛ به عنوان مثال، چه چیزی به شما انگیزه مي دهد؟ 
چگونه بهتر یاد می گیرید؟ همچنین برای تصمیم گیری 
در این مورد، الزم است که نگاهی واقع بینانه به شرایط 
مالی خود داشته باشید و اینکه در آینده خود را در چه 
شغلی تصور مي کنید )در حال کار با کامپیوتر در پشت 
میز، در حال ساختن و خلق کردن، در حال انجام کار 
هنری، در حال کار کردن با افراد دیگر یا همکاری با آنها 

در یک پروژه و ...(.
انتخـاب بـا شماسـت. هـر راهـی را کـه انتخـاب کنید، 
سـختي ها، فواید و مضرات خـود را دارد؛ ولی آنچه مهم 
اسـت، ایـن اسـت کـه بـه طـور عمیق بـه ایـن تصمیم 
فکـر کنیـد. آیـا تنهـا انتخـاب شـما ورود بـه دانشـگاه 
فشـارهای  بـا وجـود  کـه  اسـت  واضـح  البتـه  اسـت؟ 
اطرافیـان، جامعـه یـا حتـی خانـواده، تصمیم گیـری در 
ایـن مـورد مي تواند بسـیار سـخت باشـد؛ ولـی هیچ گاه 
تصـور نکنیـد کـه بهتریـن و تنهـا راه موفقیـت شـما، 
فقـط و فقـط آن چیـزي اسـت کـه اکثریت مـردم فکر 

مي کننـد.
در آخـر بایـد متذکـر شـویم، اگـر تصمیـم قطعی شـما 
ایـن اسـت کـه وارد دانشـگاه بشـوید، مهـم نیسـت که 
قطـع  بـه طـور  زیـرا  مي خوریـد؛  بـار شکسـت  چنـد 
موفـق خواهیـد شـد؛ ولـی اگـر واقعـاً دانشـگاه رفتن را 
تنهـا راه موفقیـت خـود نمي دانیـد، بـه طـور جـدی به 
انتخاب هـای دیگری کـه برای موفقیـت و کاوش، پیِش 

روی شماسـت، بیندیشـید.
منابع:

www.artofmanliness.com
www.theguardian.com/carees
www.careercast.com

 مطمئناً وارد شدن به دانشگاه 
در بسیاری از موارد، در حقیقت 

سرمایه گذاری برای آینده شماست. 
برای بسیاری از افراد، ورود به دانشگاه، 
بسیار فراتر از گرفتن یك مدرك است و 
فرصتی جدید محسوب می شود تا فرد 

بتواند رشد کند و درباره موضوع مورد 
عالقه خود بیشتر یاد بگیرد

اگر تصمیم قطعی شما این است که 
وارد دانشگاه بشوید، مهم نیست که 
چند بار شكست مي خورید؛ زیرا به 

طور قطع موفق خواهید شد؛ ولی اگر 
واقعاً دانشگاه رفتن را تنها راه موفقیت 

خود نمي دانید، به طور جدی به 
انتخاب های دیگری که برای موفقیت و 
کاوش، پیِش روی شماست، بیندیشید
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قدر وقتتان را بدانید
  »بعـد از کنکـور «؛ طـی یـک سـال گذشـته، 
بارهـا و بارهـا ایـن عبـارت را تکـرار کرده اید؛ 
زیـرا مطالعـۀ پی گیـر و مـداوم بـرای آزمـون 
و  بـود  کـرده  محـدود  را  وقتتـان  سراسـری، 
نمی توانسـتید بـه بسـیاری از کارهایـی کـه به 
انجام آنهـا تمایل داشـتید، بپردازیـد؛ کارهایی 
کـه بـه ایـن روزهـا موکـول کـرده بودیـد؛ اما 
اکنـون کـه فرصـت الزم را داریـد، انـگار همـۀ 
اشـتیاق و عاقـۀ خـود را بـرای انجـام آن امور 
از دسـت داده ایـد. تـا یـک مـاه پیـش، همـۀ 
آرزویتـان ایـن بـود کـه هر چـه زودتـر کنکور 
سـریال های  و  فیلم هـا  بتوانیـد  تـا  بدهیـد 
و  وجـدان  عـذاب  بـدون  را  عاقه تـان  مـورد 
نگاه هـای شـماتت آمیز والدیـن تماشـا کنیـد. 
می خواسـتید بـه سـالن های ورزشـی برویـد و 
سـاعت ها بـه ورزش مـورد عاقه تـان بپردازید. 
می خواسـتید کتاب هـای غیردرسـی بخوانید یا 
بـا دوسـتانتان گـپ و گفت داشـته باشـید؛ اما 
حـاال کـه فرصت مـورد نظرتان رسـیده اسـت، 
حوصلـه پرداختـن بـه هیـچ کـدام را ندارید و 
فقـط منتظریـد که هـر چه زودتـر نتایـج اولیه 

اعـام  را  رتبه هـا  و  آزمـون سراسـري 
کنند تـا از ایـن دلشـوره و نگرانـی در 

 . یید بیا
این احسـاس، طبیعی اسـت؛ اینکه بعد 
از یـک سـال برنامـۀ منظـم و حسـاب 
شـده، ناگهـان احسـاس خـأ کنیـد و 
ندانیـد که از زمـان موجود چطـور باید 
اسـتفاده کنیـد، چیـز عجیبی نیسـت. 
مشـابه  ایـن حـس را افـرادی کـه بعد 
از 3۰ سـال کار،  بازنشسـته می شـوند، 
دارنـد؛ موقعیتـی کـه اگر بـه آن توجه 
فـرد  افسـردگی  بـه  می توانـد  نشـود، 
منجـر شـود؛ امـا شـما در ایـن دوران 
فتـرت، کارهـای بسـیاری بـرای انجام 
دادن داریـد؛ کارهایی که هم نشـاطتان 
را حفـظ می کند و هـم آنکه برای شـما 

الزم و مفیـد اسـت. 

  آشنایی با رشته های دانشگاهی 
مهم ترین کاری که می توانید در این روزها انجام دهید، 
که  کنید  سعی  است.  دانشگاهی  رشته های  از  اطالع 
دربارۀ همۀ رشته ها، حتي رشته هایی که در ابتدای امر 
حس می کنید به آنها عالقه ای ندارید، اطالعات کسب 
کنید؛ زیرا زمانی که نتایج اولیه آزمون سراسري می آید، 
فرصت شما برای انتخاب رشته، چندان زیاد نیست و 
برای  ندارید.  برای  کسب اطالعات کافی  زمان زیادی 
موتورهای  به  می توانید  زمینه،  این  در  اطالع  کسب 
جست و جوگر، سایت های دانشگاه ها، فارغ التحصیالن 
چهارم  و  سوم  سال های  دانشجویان  یا  اخیر  سال های 
رشته های مختلف و منابع مختلف دیگر در این زمینه 
یک  در  موفقیت  برای  که  کنید  دقت  نمایید.  مراجعه 
داشته  توجه  مختلفی  نکات  به  باید  تحصیلی،  رشته 
باشید که از آن جمله می توان به عالقه، مطابقت رشته 
با توانمندی های شما، بازار کار رشته مورد نظر و امکان 

ادامه تحصیل اشاره نمود.
  آشنایی با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی 

برخی از دانشگاه ها، با توجه به امکانات دانشگاه مورد 
می کنند،  تدریس  دانشگاه  آن  در  که  استادانی  و  نظر 
بنابراین،  هستند؛  مطرح تر  رشته هایی  یا  رشته  در 

خوب است که در فرصت موجود، دربارۀ دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی، رشته هایی که در هر دانشگاه ارائه 
امکانات  نظر،  می شود، جایگاه دانشگاه در رشته مورد 
 ... و  دانشگاه  جغرافیایی  موقعیت  دانشگاه،  رفاهی 
آوردن  دست  به  برای   . کنید  کسب  را  الزم  اطالعات 
یا  دانشگاه  هر  سایت های  به   می توانید  اطالعات،  این 

دانشکده مراجعه نمایید. 
  با توجه به موقعيت های مختلف برنامه ریزی كنيد 

بر اساس نتایجی که ممکن است از آزمون خود بگیرید، 
در ذهن خود چندین تصمیم و انتخاب را برنامه ریزی 
نتیجه  که  بریزید  زمانی  برای  را  برنامه  اولین  کنید. 
از آنچه که فکر  بهتر  یا حتی  امتحان به همان خوبی 
برای  را  خود  دوم  تصمیم  و  هدف  بشود،  مي کردید، 
انتظار شما  از  برنامه ریزی کنید که نتیجه بدتر  زمانی 
شود، ولی هنوز برای شما بدترین حالت ممکن نیست، 
باشید  داشته  آماده  زمانی  برای  را  برنامه ریزی سوم  و 
که احتمال دارد بدترین نتیجه ممکن را از آزمون خود 
بگیرید. در مورد این برنامه ها با خانواده خود و اطرافیان 
تصمیمات  گرفتن  در  تا  کنید،  صحبت  نیز  نزدیکتان 
به شما  استرسی،  پر  درست، آن هم در چنین دوران 
کمک کنند. این برنامه ریزي ها استرس شما را به میزان 

در این روزهای حساس
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از قبل،  را  تا خود  زیادی کم و به شما کمک مي کند 
برای پذیرفتن هر نتیجه ای آماده کرده باشید، و حتی 
مسلط  خودتان  بتوانید بر  ممکن،  حالت  بدترین  در 

شوید و به صورت درست و منطقی، تصمیم بگیرید.
  ورزش كنيد 

از آزمون، چندان حس و  ممکن است که درست بعد 
نداشته  کنید،  شروع  را  جدی  ورزش  یک  اینکه  حال 
باشید، ولی مي توانید ورزشی متعادل را آغاز کنید؛ به 
خصوص با توجه به آنکه بسیاری از کنکوري ها در سال 
کردن  ورزش  از  کنکور،  از  قبل  و  خود  تحصیلی  آخر 
غافل مي شوند. ورزش به شما آرامش مي دهد، در بدن 
شما آندورفین ایجاد کرده و مانند یک مسکن طبیعی 
و  پر تحرک  عمل مي کند. سعی کنید که ورزش های 
حتی  و  سواری  دوچرخه  شنا،  دویدن،  مانند:  هوازی، 
تند راه رفتن را امتحان کنید. ورزش، نه تنها از استرس 
شما مي کاهد، بلکه وضعیت خوابتان را نیز بهتر می کند 
و بر حال عمومی شما تأثیر بسیار مثبتی مي گذارد. اگر 
ابتدا برای انجام ورزش روزانه تنبلي تان مي آید، از  در 
براي چند روز در هفته  برنامه ورزشی  حضور در یک 

آغاز کنید.
  یک زبان خارجي یاد بگيرید 

شاید در دوران مطالعه، پیش خود می گفتید که بگذار 
در  می خوابم  و  ظهر   12 ساعت  تا  بدهم،  را  کنکورم 
که  است  این  واقعیت  اما   ! می زنم  َغلْط  رختخوابم 
وقتی کاری نداری، خوابت نمی آید و زودتر از همیشه 
برای  دلتان  مطالعه،  دوران  در  اگر  می پری.  خواب  از 
خوابیدن لک زده بود، به خاطر آن بود که سرتان شلوغ 
بود و خوابیدن و استراحت کردن برایتان لطف داشت؛ 
اما فرد همیشه بیکار هرگز نمی تواند احساس خوبی از 
پشت  باشد؛ چون  داشته  کردن  استراحت  و  خوابیدن 
این استراحت، کاری برای انجام دادن ندارد؛ پس بهتر 
است که حتماً کاری ارزشمند و جدی برای انجام دادن 
داشته باشید. یکی از این کارها، شرکت در کالس های 
انگلیسی  زبان  به  اگر  است.  زبان   آموزش  مؤسسات 
مسلط نیستید، هر چه زودتر در یک مؤسسه ثبت نام 
را  الزم  مهارت  زبان،  این  در  که  کنید  سعی  و  کنید 
کسب کنید؛ زیرا یک دانشجوی موفق، کسی است که 
و  باشد  مسلط  بین المللی  زبان  یک  به  حداقل  بتواند 
زبان  این  به  که  مرجع  کتاب هاي  از  نیاز،  صورت  در 
تألیف شده است، استفاده نماید؛ در ضمن، در بعضی 
از رشته های دانشگاهی، برخی از کتاب های درسی به 
مسلط  انگلیسی  زبان  به  هم  اگر  است.  انگلیسی  زبان 
هستید،  به  آموزش یک زبان خارجی دیگر بپردازید . 
مطمئن باشید که هر چه به زبان های خارجی بیشتری 

بود، و در  باشید، دانشجوی موفق تری خواهید  مسلط 
بهره مند   کار  بازار  در  بهتری  موقعیت های  از  نهایت، 

خواهید شد. 
  حضور در كالس های كامپيوتر 

فرد  تسلط  بودن،  باسواد  نشانه های  از  یکی  روزها  این 
در   . نویسی   است  برنامه  و  مختلف  نرم افزارهای  به 
بسیاری از واحدهای دانشگاهی، دانشجو باید به یک یا 
چند نرم افزار مسلط باشد، و در آگهی های استخدامی 
به سهم خود،  نرم افزارهای مختلف،  به  فرد  نیز تسلط 

امتیازی مهم محسوب می شود. 
  انرژی منفی ممنوع 

افکار،  کردن  نشخوار  بپرهیزید.  خود  افکار  نشخوار  از 
مدام  باعث مي شود شما  که  است  معیوب  یک چرخه 
موضوع  اینکه  بدون  کنید؛  فکر  موضوع خاص  یک  به 
داشته  وجود  افکارتان  به  کردن  اضافه  برای  جدیدی 
باشد. این حالت، بعد از آزمون، زیاد اتفاق مي افتد؛ ولی 
باید به خاطر داشته باشید که نگرانی درباره موضوعی 
که در مورد آن دیگر کاری از دست شما ساخته نیست، 
نه تنها تأثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه استرس شما 
این  با  مقابله  برای  روش هایی  مي کند.  بیشتر  نیز  را 
تکرار  جای  به  اینکه  اول  دارند:  وجود  معیوب  چرخه 
افکار بیهوده، به دنبال راه حل باشید. نگران بودن در 
مورد نتایج بد آزمونی که گذشته است، هیچ چیز را در 
عملکرد  روی  مي تواند  ولی  نمي دهد؛  تغییر  آن  مورد 
را که  بگذارد. سعی کنید دالیلی  تأثیر  آینده  شما در 
آزمون  در  دلخواه خود  نتیجه  به  شما  موجب شده اند 

درس  آنها  از  آینده  در  و  کنید  پیدا  نرسید،  سراسري 
بگیرید. انجام این کار، عملکرد شما را در آینده مثبت 
از چه  بفهمید که  اینکه سعی کنید  خواهد کرد. دوم 
چیزی نگرانید. معموالً بخشی از استرس آزمون، مربوط 
مورد  اینکه دیگران در  است.  آزمون  از  بعد  به مسائل 
شما چه فکر مي کنند و چگونه در مورد شما قضاوت 
است  ممکن  دارند،  شما  از  انتظاراتی  چه  یا  مي کنند 
که شما را نگران کند. فهمیدن دلیل واقعی نگراني تان 
مي تواند به شما کمک کند تا بتوانید با چنین مسائلی 
 20 زمانی  بازه  یک  آخر،  در  و  بیایید،  کنار  راحت تر 
تعیین  خود  بودن«  »نگران  برای  را  دقیقه ای   30 تا 
کنید. انجام این کار به شما کمک مي کند تا به جای 
نادیده گرفتن نگراني هایتان، تنها در این بازه زمانی که 
مشخص کرده اید، نگران باشید. زمان بگیرید و با تمام 
شدن وقِت »نگرانی«، شروع به پرورش افکار مثبت در 

ذهنتان کنید. 
  بخندید و بخندانيد 

کمدی  فیلم  بخنداند.  را  شما  که  دهید  انجام  کاری 
مثبت  انرژی  شما  به  که  کساني  با  و  کنید  تماشا 
درسی  فشار  از  گونه  این  و  کنید،  معاشرت  مي دهند 
که در سال های اخیر روی شما بوده است، دور شوید. 
درست  هم  احساسات  که  است  داده  نشان  مطالعات 
شوند.  منتقل  مي توانند  ویروسی  بیماری  یک  مانند 
از نتایج آزمون  اگر با کسانی همراه باشید که همواره 
اضطراب دارند و مدام درباره آن صحبت مي کنند، هرگز 

به آرامش نخواهید رسید.
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اولین  در  دانشجویان  شرکت  فرصت 
دوره مدارس تابستانه هوش مصنوعی 

در علوم پزشکی، تمدید شد.
دانشجویان عالقه مند به شرکت در اولین 
دوره مدارس تابستانه هوش مصنوعی در 
)امروز(  ماه  مرداد  سوم  از  پزشکی،  علوم 
می توانند در فرصت مجدد، در این مدرسه 

ثبت نام کنند.
علوم  در  مصنوعی  هوش  تعالی  کمیته 
راستای  در  بهداشت،  وزارت  در  پزشکی 
تعالی  برنامه های  و  سیاست ها  اجراء 
برنامه های  که  است  درصدد   AIMS
ترویجی خود را در سطح دانشجویان علوم 
آشنایی  هدف  با  کشور،  سراسر  پزشکی 
و  بالینی  علوم  محققان  و  دانشجویان 
آزمایشگاهی با فناوری های دیجیتال، اجرا 

کند.
آموزش  عالی  شورای  مصوبات  اساس  بر 
کشور،  مصنوعی  هوش  و  مجازی 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی، در ترسیم 
مأموریت های جدید خود، موظف است که 
بستر الزم را برای آموزش و تولید علم در 

این زمینه فراهم آورد.
اولین سلسـله مـدارس تابسـتانی هوش 
از سـوی  پزشـکی،  علـوم  در  مصنوعـی 
بـه  مجـازی،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
 AIMS عنـوان متولـی برنامـه تعالـی 
و با مشـارکت شـش دانشـگاه، از جمله: 
دانشـگاه صنعتی شـریف، دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهران، دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی، دانشـگاه علوم پزشـکی 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  اصفهـان، 
شـیراز، دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران، 
حوزه هـای  اسـتادان  همـکاری  بـا  و 
تخصصـی بـا نـگاه ویژه بـه پیاده سـازی 
برنامه نویسـی  محیط هـای  در  عملـی 
طراحـی   »R« و  »پایتـون«  »متلـب«، 

است. شـده 

فنـاوری  و  علمـی  جشـنواره  دوره  ایـن 
مرکـز  سـوی  از   AIMS دانشـجویی 
رشـد فناوری هـای نوین سـالمت، پس از 
پایـان مـدارس برگـزار خواهـد شـد و در 
هفتـه اول شـهریور ماه، عالوه بـر ارزیابی 
شـرایط  مـدارس،  شـرکت کنندگان 
مختلـف  تیم هـای  رقابـت  و  آشـنایی 
فراهـم  از سراسـر کشـور  را  دانشـجویی 

می سـازد.
تابستانی  مدارس  از  دوره  این  مخاطبان 
پزشکی،  علوم  در  مصنوعی  هوش 
دانشجویان و محققان دانشگاهی عالقه مند 
با  پزشکی  داده های  پردازش  زمینه  در 
استفاده از روش های هوش مصنوعی برای 

گروه های علوم پایه و بالینی هستند.
متقاضیان شرکت در این دوره، می توانند 
مربوط  سامانه  در  را  خود  ثبت نام  فرم 
تکمیل کنند و پس از دریافت کدرهگیری، 

ثبت نام خود را انجام دهند.
هوش  تابستانی  مدرسه  دروس  عناوین 

مصنوعی در علوم پزشکی، عبارتند از:
علوم  در  مصنوعی  هوش  با  آشنایی   .1
پزشکی  علوم  دانشگاه  )مجری  پزشکی 

مجازی(.
)مجری  پزشکی  علوم  در  کاوی  داده   .2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز(.
دادگان  پردازش  در  عمیق  یادگیری   .3
پزشکی  علوم  دانشگاه  )مجری  پزشکی 

شهید بهشتی(.
 )EEG( 4. پردازش سیگنال های مغزی
مغز  واسط  سیستم های  در  آن  کاربرد  و 
کامپیوتر )مجری دانشگاه صنعتی شریف(.
هوشمند  ابزارهای  و  مدیسین  تله   .5
پزشکی  علوم  دانشگاه  )مجری  پوشیدنی 

تهران(.
6. هوش مصنوعی در طراحی محاسباتی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  )مجری  دارو 

مجازی(.
پرونده  داده های  و  مصنوعی  هوش   .7
الکترونیک سالمت )مجری دانشگاه علوم 

پزشکی تهران(.
پزشکی  و  امیکس  داده های  تحلیل   .8
علوم  دانشگاه  )مجری  محور  شخص 

پزشکی اصفهان(.
فناوری  و  پزشکی  تصاویر  پردازش   .9
علوم  دانشگاه  )مجری  برداری  تصویر 

پزشکی شیراز(.
شناختی  علوم  و  مصنوعی  هوش   .10

)مجری دانشگاه علوم پزشکی ایران(.
)مجری  بازی ها  و  سیستم ها  نظریه   .11

دانشگاه علوم پزشکی مجازی(.
متقاضیـان بـرای ثبت نـام در ایـن دوره، 
بایـد بـه سـایت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
مجـازی )بخـش کمیتـه هـوش مصنوعی 
واحد مدارس تابسـتانی هـوش مصنوعی( 
مراجعـه کننـد. الزم بـه یـادآوری اسـت 
کـه هزینه مدرسـه و تخفیف اعمال شـده 
بـرای شـرکت کنندگان در ایـن دوره نیز، 
در سـایت دانشـگاه علوم پزشـکی مجازی 

قابل مشـاهده اسـت.

تمدید فرصت شركت در دوره مدارس تابستانه هوش مصنوعی در علوم پزشكی 

ثبت نـام دانشـجویان متقاضـی انتقال از 
خارج کشـور به دانشـگاه آزاد، آغاز شد.
بر این اسـاس، دانشجویان شـاغل به تحصیل 
در دانشـگاه های خارج از کشور، در رشته های 

پزشکی، دندان پزشـکی و داروسازی، در صورت 
اخـذ مجـوز انتقـال از مرکـز خدمات آموزشـی 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، 
نشـانی:  بـه  ثبت نـام  سـامانه  بـه  تواننـد  مـی 

http://azmoon.org مراجعـه نماینـد و پس 
از بارگـذاری مجـوز یادشـده، نسـبت بـه ثبـت 
درخواسـت و انتخـاب رشـته محـل خـود اقدام 

. کنند

دانشگاه آزاد اعالم کرد

آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال از خارج كشور به داخل 


