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سالروز شهادت جانسوز و مظلومانه 

حرضت امام موسی کاظم )ع( 
بر متام مسلامنان تسلیت باد 

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )4( 

از فردا روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد :

کارت آزمون  دکتري  سال  1401 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ثبت نام نهمین آزمون  
استخدامی متمرکز کشور

سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

اصالح ضوابط سهمیه بهیاران و ثبت نام مرحله دوم 
آزمون  سراسري  سال  1401 

رسیدن به قّله 
موفقیت ، 

نیازمند عبور از 
سختي هاست

همه اشتباهات را 
به گردن والدینتان 

نیندازید !

معارف اسالمی ؛  
دقیق و پُر نکته !

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

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

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 مهلت ثبت نام  به پایان رسیدكارشناسي ارشد ناپیوسته
و جمعه 1401/2/30

سراسري
مهلت مجدد ثبت نام  

یکشنبه 1400/12/1 
تا چهارشنبه 1400/12/4

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

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

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

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام موسي كاظم )ع( فرمودند:
هر که مي خواهد قوي ترین مردم باشد، بر خدا 

توکل نماید. 

]فرزندم ![ در راه خدا بکوش، چنان که شاید، 
برای  نیاید.  بیمی  مالمتگرانت  سرزنش  از  و 
حق به هر دشواری، هر جا بود، در شو، و در 

پی آموختن دین رو. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
روشني چشم من در نماز است.

از آنجایی که سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت 
و  ثبت  نام   متقاضی   داوطلبان  كليه  برای   را  مجددی 
منظور   به   1401 سال  سراسری   آزمون   در  شركت  
روزانه،  دوره های   آزمون  با  رشته های  در  پذیرش 
پردیس  مجازی،  نيمه  حضوری،  )شبانه (،  دوم  نوبت 
عالی،  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان 
دانشگاه  پيام نور، مؤسسات  آموزش  عالی  غيرانتفاعی  
و همچنين رشته های تحصيلی با آزمون دانشگاه آزاد 
تا تاریخ 10  )از  تعيين شده  مهلت  در  كه   اسالمی، 

سوابق  كد  دریافت  به  موفق  ماه 1400(  بهمن   20
نتوانسته اند  دیگر  دليل  هر  به  یا  نگردیده  تحصيلی 
نسبت به ثبت نام در آزمون یاد شده اقدام کنند، از 
 روز گذشته )یکشنبه اول اسفند ماه( تا روز چهارشنبه 
4 اسفند ماه در نظر گرفته است، بنابراین، شایسته 
موضوع  همين  به  را  ستون  این  مفاد  كه  دیدیم 
اختصاص دهيم و نکاتی را در همين زمينه به داوطلبان 

این آزمون مهم یادآور شویم.
این نکات به قرار زیر است:

1- داوطلبان باید در آغاز، نسبت به مطالعه دفترچه 
راهنمای ثبت نام )دفترچه شمارة 1( در آزمون سراسری 
سال 1401 و سایر اطالعيه های مربوط به این آزمون 
اقدام کنند. الزم به یادآوری است که این اطالعيه ها و 
دفترچه راهنمای ثبت نام، از طریق پایگاه اطالع رسانی 

سازمان سنجش آموزش كشور قابل دریافت است.
باید، پس از مطالعه دفترچه راهنمای  2- داوطلبان 
آزمون،  این  به  مربوط  اطالعيه های  و  ثبت نام 
پایگاه  از  ثبت نام  اعتباری  كارت  خرید  به  نسبت 
 اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور  به نشانی:

 www.sanjesh.org اقدام کنند.
3- شایسته است که داوطلبان، با مراجعه به سامانه 
داوطلبان  تحصيلی  سوابق  و  اطالعات  جمع آوری 
نشانی: به  دانشگاه ها  به  ورود  سراسری   آزمون 
 http://dipcode.medu.ir برای دریافت كدهای 
اطالعيه  اصل  در  آن  مشروح  که  تحصيلی،  سوابق 
ثبت نام داوطلبان  برای  اعالم زمان مجدد  به  مربوط 
آزمون  سراسری  سال 1401درج گردیده، مراجعه کرده 

و نسبت به دریافت کدهای یاد شده اقدام کنند.
4- با عنایت به آنكه اطالعات ثبت نامی داوطلبانی كه 
در مهلت مقرر )از تاریخ 10 تا 20 بهمن ماه 1400( 
در این آزمون ثبت نام کرده اند، از روز یکشنبه 1 تا روز 
چهارشنبه 4 اسفند ماه، روی پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان قرار  می گيرد، لذا این گروه از داوطلبان نيز 
می توانند با مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامی شان، 
در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام 

کنند.
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )4( 

دستورالعمل آزمون زبان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ابالغ شد
دكتری  دوره  دانشجویان  زبان  آزمون  دستورالعمل 
تخصصی )غیرپزشکی( دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد.
کشاورزی  و  مهندسی  علوم،  معاون  علمائی،  جواد  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی، و حجت االسالم والمسلمین دکتر 
عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه 
دوره  دانشجویان  زبان  آزمون  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد 
را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  )غیرپزشکی(  تخصصی  دکتری 
به رؤسای استان ها و واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ 

کردند.
دکتری  دوره  دانشجویان  زبان  آزمون  دستورالعمل 
با  مطابق  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  )غیرپزشکی(  تخصصی 
ردیف ۸ راه کنش »اصالح نظام جذب، حمایت و ارزیابی 
عمیق  یادگیری  رویکرد  مبنای  بر  دانشجویان  تحصیلی 
کاری  بسته  به  مربوط  پیمایشی«  داده های  بر  مبتنی 
ارتقاء کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی سند تحول 

و تعالی  انشگاه آزاد اسالمی به منظور تسهیل در روند 
تحصیل دانشجویان دوره دکتری تخصصی ابالغ می شود.

بر اساس بندهای این دستورالعمل، دانشجویان ورودی سال 
1399 و ماقبل، که موفق به ارائه نمره حدنصاب زبان مورد 
تأیید دانشگاه نشده اند، می توانند در آزمون جامع شرکت 
کرده و در صورت قبولی در آزمون جامع، نسبت به اخذ 
رساله از زمان صدور این دستورالعمل اقدام کنند. بدیهی 
است که دفاع از رساله، منوط به ارائه نمره قبولی زبان برابر 

ضوابط دانشگاه خواهد بود.
الزم به یادآوری است که دانشجویان ورودی سال 1400 
باید در زمان شروع به تحصیل، گواهی زبان مورد تأیید 
دانشگاه با کسب نمره حد نصاب الزم قبولی را ارائه کند. 
بدیهی است که شرکت این دانشجویان در آزمون جامع، 

منوط به ارائه گواهی زبان مورد تأیید دانشگاه خواهد بود.
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ثبت نام داوطلبان آزمون 
کارشناسی ارشد علوم پزشکی 

ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه علوم 
شنبه روز  از   )1402-1401 تحصیلی  )سال   پزشکی 
 30 بهمن ماه آغاز شده است و به مدت 10 روز ادامه دارد. 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشکی سال 
1401 در روزهای پنجشنبه 5 و جمعه 6 خرداد ماه 1401 
برگزار خواهد شد و آزمون در کلیه رشته ها، به جز رشته 
مددکاری اجتماعی، به صورت یک مرحله ای برگزار خواهد شد.

باالتر  یا  به مدرک کارشناسی  توجه  با   داوطلب می تواند 
)بر اساس جدول شماره 1 دفترچه راهنمای ثبت نام، در دو 
رشته( یا مجموعه امتحانی از دو نوبت متفاوت شرکت نماید. 
در جدول شماره 2 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، 
رشته های امتحانی در قالب چهار نوبت مشخص شده است.
هر داوطلب می تواند حداقل یک رشته یا مجموعه از هر 
یک از چهار نوبت، و حداکثر دو رشته یا دو مجموعه یا یک 
مجموعه و یک رشته از دو نوبت متفاوت را ثبت نام نموده 
و در آزمون آن شرکت نماید؛ به عبارتی، داوطلب مجاز به 
انتخاب دو رشته یا مجموعه از یک نوبت نیست. ضمناً زمان 
دقیق هر نوبت امتحانی، هنگام دریافت کارت ورود به جلسه 

آزمون اعالم خواهد شد.
برای رشته هایی که به صورت مجموعه امتحانی تجمیع 
شده اند، فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه صادر 
می شود و داوطلب با انتخاب یک مجموعه، در صورتی که حائز 
شرایط شرکت در هر یک از رشته های مورد نظر از آن مجموعه 
دهد. امتحان  مجموعه  آن  رشته های  در  می تواند  باشد، 

ثبت نام،  پرداخت هزینه  از  پیش  داوطلب،  الزم است که 
دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و تحقیقات الزم را در 
رابطه با انتخاب حداقل یک رشته یا مجموعه از یک نوبت یا 
حداکثر دو رشته یا مجموعه از دو نوبت متفاوت به عمل آورد. 
الزم به یادآوری است که پس از پرداخت هزینه یک یا دو 
نوبت امتحانی، در صورت انصراف داوطلب از یک یا هر دو 
نوبت، یا پرداخت اشتباه هزینه یک آزمون دیگر، مبلغ واریز 

شده، قابل استرداد نیست.
با توجه به اینکه کدملی وارد شده برای پرداخت هزینه 
ثبت نام، می بایست با کد ملی مندرج در فرم ثبت نام یکسان 
باشد و کد ملی فقط یک بار وارد می شود و قابل تغییر 
ورود  در  الزم  دقت  که  است  شایسته  بنابراین،  نیست، 

کدملی داوطلب به عمل آید.
پس از انتخاب رشته یا مجموعه امتحانی و ثبت نام نهایی 
در آزمون، در هیچ یک از مراحل )قبل و بعد از برگزاری 
آزمون، قبولی و تحصیل(، تغییر اطالعات مندرج در فرم 
ثبت نام، رشته امتحانی یا مجموعه امتحانی و محل آزمون 
امکان پذیر نیست. ضمناً هرگونه تصحیح اطالعات، به جز 
کد ملی، فقط در زمان فعال شدن ثبت نام امکان پذیر است.
غیرایرانی  دانشجویان  که  می شود  یادآوری  همچنین 
و  مجوز  می بایست  آزمون  این  در  شرکت  برای  بورسیه، 
معرفی نامه الزم را از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت 

دریافت نمایند.
الزم به یادآوری است که ثبت نام، انتخاب رشته و اعالم 
نتیجه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشکی 
به صورت اینترنتی است و داوطلبان به منظور ثبت نام و 
دریافت کلیه اطالعات باید به سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی مراجعه کنند.
ضمناً مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد که پس از 
پایان ثبت نام و ویرایش، به هیچ عنوان محل حوزه امتحانی 

داوطلبان این آزمون تغییر نخواهد کرد.

نحوه برگزاری کالس های 
دانشگاه فنی و حرفه ای 
در نیمسال دوم اعالم شد

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای، در نامه ای به 
رؤسای واحدهای استانی، دانشکده و آموزشکده های 
در  كالس ها  برگزاری  نحوه  دانشگاه،  این  وابسته 
نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401 را اعالم كرد.

دکتر سید حیدر میر فخرالدینی، معاون آموزشی دانشگاه 
به رؤسای واحدهای استانی،  نامه ای  فنی و حرفه ای، در 
دانشکده و آموزشکده های وابسته، نحوه برگزاری کالس ها 
در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401 را اعالم کرد 

متن این نامه به شرح زیر است:
استانی  واحدهای  رؤسای  به سؤاالت  پاسخ  در  احترام  با 
در خصوص نحوه برگزاری کالس ها در نیمسال دوم سال 
تحصیلی 1400-1401 در شرایط جدید ناشی از ورود به 
پیک ششم کرونا، اعالم می دارد که نظر به اهمیت حفظ 
سالمت آحاد جامعه، به ویژه دانشجویان، همکاران و اعضای 
هیأت علمی دانشگاه و ضرورت اهتمام و احترام به دغدغه های 
متفاوت  رنگ بندی های  به  توجه  با  دانشجویان  خانواده 
اعالم شده برای استان و شهرستان های مختلف کشور از 
سوی وزارت بهداشت، که ناشی از گسترش سویه جدید 
ویروس کرونا و اومیکرون در کشور است، مجدداً یادآوری 

از  یک  هر  در  حضوری  کالس های  تشکیل  که  می شود 
دانشکده ها یا آموزشکده های وابسته به دانشگاه، صرفاً منوط 
به اخذ مجوز از ستادهای استانی مبارزه با ویروس کرونا است.

ضمناً در صورت اخذ مجوز از ستادهای استانی و متعاقب 
آن تشکیل کالس های حضوری، به ویژه کالس های دروس 
عملی برای دانشجویان بومی استان و شهرستان، رعایت 
فاصله  رعایت  و  بهداشتی  دستورالعمل های  مفاد  کلیه 
مراجع  طرف  از  که  مقرراتی  و  ضوابط  سایر  و  اجتماعی 

ذی صالح اعالم  شده است یا می شود، الزامی است.

از سوی ستاد عتبات دانشگاهیان:
شرایط اعزام زائران ذخیره عتبات 

دانشگاهیان اعالم شد 

عتبات  و  عمره  ستاد  اعزام  و  پشتیبانی  معاون 
اعزام  شرایط  و  مدارک  تحویل  زمان  دانشگاهیان، 

زائران ذخیره عتبات دانشگاهیان را تشریح كرد.
دکتر محسن مسلمی گفت: ثبت نام بیست و دومین دوره 
عتبات دانشگاهیان، از 14 لغایت 23 بهمن ماه در سایت 
لبیک انجام شد و در بازه زمانی ده روزه، 6311۸ نفر از 
ثبت نام  عالیات  عتبات  به  اعزام  برای  کشور  دانشگاهیان 
کردند که قرعه کشی آن بیست و سوم بهمن ماه انجام 

شد و تعدادی به عنوان زائر اصلی یا ذخیره معرفی شدند.
معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
گفت: زائران اصلی و ذخیره، در بازه زمانی که متعاقباً از 
سایت لبیک اطالع رسانی خواهد شد، باید ثبت نام خود را 
در سایت لبیک نهایی کنند و مدارک را در موعد مقرر، به 

این ستاد تحویل دهند.
وی ادامه داد: پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره باید در اولین 
فرصت، نسبت به اخذ گذرنامه برای خود و همراهانشان اقدام 
کنند؛ چون قطعیت اعزام، منوط به ارائه گذرنامه معتبر است.

دکتر مسلمی، در خصوص نحوه اعزام زائران ذخیره عتبات 
اصلی،  زائران  انصراف  صورت  در  گفت:  نیز  دانشگاهیان 
ذخیره ها را به عتبات اعزام خواهیم کرد، و در صورتی که 
انتخاب کرده اند  تاریخ هایی که خودشان  در  اعزام  امکان 

نباشد، سعی می شود که در تاریخ های دیگر اعزام شوند.
معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
ارائه  و  ثبت نام  کردن  نهایی  از  بعد  ذخیره،  زائران  افزود: 
مدارک، می توانند مانند زائران اصلی برای دریافت وام اقدام 

کنند و وام به این دسته از زائران نیز تعلق می گیرد.
وی تأکید کرد: سهمیه اعالم شده در قرعه کشی، منحصراً 
متعلق به شخص دانشگاهی بوده و قابل انتقال به غیر نیست.
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سخت است؛ حداقل برای بيشتر دانش آموزان سخت است که یک سال از تفریحات خود بزنند، مدیریت زمانی سفت و سختی داشته 
باشند، عالوه بر درس های سال آخر، درس های سال های گذشته را نيز دوره کنند و خود را برای یک آزمون تستی جامع هم، که 
تمام دروس مهم را در بر می گيرد، آماده سازند؛ اما باید پذیرفت که انسان در مواجهه با سختی ها آبدیده و آماده پذیرش مسؤوليت های 

مهم می شود. 
به جرأت می توان گفت که تمام دانشمندان، هنرمندان و ورزشکاران، با عبور از گذرگاه سختی ها و نامالیمت ها و تحمل مشکالت، 
توانسته اند به موفقيت برسند. به قول توماس ادیسون، بزرگترین مخترع  جهان، »موفقيت، یک درصد نبوغ و  99 درصد عرق ریختن 

است.«
در این نوشته، چند داستان از تالشی پی گير و نترسيدن از شکست برای رسيدن به پيروزی را می خوانيد. باشد که شما نيز در راه رسيدن 

به مقصود، به جنگ نامالیمات بروید و از سختی ها نهراسيد و در نهایت پيروز و سربلند باشيد.

وقتی نقطه ضعف، عامل موفقیت می شود !  
کودکی ده ساله که دست چپش به دليل یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود، برای تعليم فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد.

پدر کودک اصرار داشت كه استاد از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد !
 استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد، می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببيند! در طول شش ماه، استاد فقط 

روی بدن سازی کودک کار کرد و، در عرض این شش ماه، حتی یک فن جودو را هم به او تعليم نداد.
بعد از شش ماه خبر رسيد که یک ماه بعد، مسابقات محلی در شهر برگزار می شود. استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان 
برگزاری مسابقات، روی آن تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات برگزار شد و کودک توانست در ميان اعجاب همگان، با آن تک فن، همه حریفان خود 

را شکست دهد!
سه ماه بعد، کودک توانست در مسابقات بين باشگاه ها نيز با استفاده از همان تک فن برنده شود. وقتی مسابقات به پایان رسيد، در راه باز گشت به 

منزل، کودک از استاد راز پيروزی اش را پرسيد. 
استاد گفت: دليل پيروزی تو سه چيز بود: اول اینکه  به همان یک فن به خوبی مسلط بودی. دوم اینکه تنها اميدت همان یک فن بود، و سومين دليل 

پيروزی تو این است که تنها راه شناخته شده برای مقابله با این فن، گرفتن دست چپ حریف است که تو چنين دستی نداری !
 توانمندی هایت را بشناس و به آنها ایمان داشته باش 

سرهنگ ساندرس، یک روز در منزل نشسته بود که  نوه اش آمد و گفت: بابا بزرگ ! این ماه برایم یک دوچرخه می خری؟
او، كه نوهاش را خیلی دوست میداشت، گفت: حتمًا عزیزم!

اما وقتی كه حساب کرد، دید با ماهی 500 دالر حقوق بازنشستگی، حتی در مخارج خانه هم می ماند و از عهده پرداخت چنين هزینه هایی برنمی آید.
وی تصميم گرفت که  کتابی درباره راههای  موفقيت بخواند. در یکی از بندهای آن کتاب نوشته بود: توانمندی های خودتان را روی کاغذ بنویسيد.

پس شروع کرد به نوشتن توانمندی هایش روی کاغذ. 
بار دیگر نوه اش به سراغش آمد و پرسيد: بابا بزرگ ! داری چه کار می کنی؟

پدر بزرگ گفت: دارم کارهایی را که بلدم، مینویسم.
پسرک گفت: بابا بزرگ ! بنویس كه مرغهای خوشمزهای درست میکنی !

این حرف درست بود. پیرمرد پودرهایی را درست میکرد که وقتی به مرغها می زد، مزه مرغها شگفت انگیز میشد. او راهش را پیدا کرد. 
پودر مرغ را برای فروش نزد اولین رستوران برد؛ اما صاحب آنجا قبول نکرد، دومین رستوران به او پاسخ »نه« داد، سومین رستوران نيز به او پاسخ »نه« داد. او به 623 
رستوران مراجعه کرد و ششصد و بیست و چهارمین رستوران حاضر شد كه از پودر مرغ او  استفاده کند . امروزهKFC   در 124 کشور دنيا نمایندگی دارد و اگر در 

آمریکا کسی بخواهد عکس سرهنگ ساندرس و پودر مرغ کنتاکی را جلوی دِر رستورانش بزند، باید 50 هزار دالر پرداخت کند !
 

ناشنوا باش، وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند
چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عميقی افتادند. بقيه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و، وقتی دیدند که گودال چقدر 
عميق است، به دو قورباغه دیگر گفتند که چاره ای نيست؛ شما به زودی خواهيد مرد. دو قورباغه، این حرف ها را نادیده گرفتند و با تمام توانشان کوشيدند که از گودال بيرون 
بپرند؛ اما قورباغه های دیگر دائمًا به آنها می گفتند که دست از تالش بردارید؛ زیرا شما خواهيد مرد. باالخره یکی از دو قورباغه، دست از تالش برداشت و بی درنگ به داخل 

گودال پرتاب شد و مرد. 

رسیدن به قلّه موفقيت ، 
نیازمند عبور از سختے هاست
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اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای بيرون آمدن از گودال تالش می کرد. بقيه قورباغه ها فریاد می زدند که دست از تالش 
بردار؛ اما او با توان بيشتری تالش می کرد و باالخره از گودال خارج شد.  

وقتی از گودال بيرون آمد، بقيه قورباغه ها از او پرسيدند: مگر تو حرف های ما را نشنيدی؟ معلوم شد که قورباغه 
ناشنواست؛ در واقع، او تمام این مدت فکر می کرده است که دیگران او را تشویق می کنند !

 
 یا با تالش پرواز کن یا همچون کرم بخز !

مردی یك پيله پروانه پيدا كرد و آن را با خود به خانه برد. یك روز سوراخ كوچكی در آن پيله ظاهر گشت. مرد كه 
این صحنه را دید، به تماشای منظره نشست. ساعت ها طول كشيد تا آن پروانه توانست با كوشش و تقالی فراوان، 
قسمتی از بدن خود را از آن سوراخ كوچك بيرون بكشد. پس از مدتی به نظر رسيد كه آن پروانه هيچ حركتی 

نمی كند و دیگر نمی تواند خود را بيرون بكشد؛ بنابراین، مرد تصميم گرفت كه به پروانه كمك كند!
او یك قيچی برداشت و با دقت بسيار، كمی آن سوراخ را بزرگتر كرد. بعد از انجام این كار، پروانه به راحتی بيرون 
آمد؛ اما چيزهایی عجيب به نظر می رسيد: بدن پروانه ورم كرده بود و بال هایش چروكيده بود. مرد همچنان 
منتظر ماند. او انتظار داشت كه بال های پروانه بزرگ و پهن شود تا بتواند این بدن چاق را در پرواز تحمل كند؛ 
اما چنين اتفاقی نيفتاد؛ در حقيقت، پروانه مابقی عمر خود را به خزیدن به اطراف با بال های چروكيده و تن 

ورم كرده گذراند و هرگز نتوانست پرواز كند.
آنچه این مرد با شتاب و مهربانی خود انجام داد، سبب بروز این اتفاق بود. سوراخ كوچكی كه در پيله 
وجود داشت، حكمت خداوند متعال بود. پروانه باید این تقال را انجام می داد تا مایع موجود در بدن او وارد 

بال هایش شود تا بال هایش شكل الزم را برای پرواز بگيرند.
بعضی از مواقع، تالش و كوشش و تحمل مقداری سختی، همان چيزی است كه ما در زندگی به آن 
نياز داریم. اگر خداوند این قدرت را به ما می داد كه بدون هيچ مانعی به اهداف خود برسيم، آن گاه 

چنين قدرتی كه اكنون داریم، نداشتيم.
 

 بهترین اثر هستی باش 
پسرک از پدر بزرگش پرسيد: پدر بزرگ ! درباره چه می نویسی؟

پدر بزرگ پاسخ داد: درباره تو پسرم؛ اما مهم تر از آن چه می نویسم، مدادی است که با آن 
می نویسم. می خواهم وقتی بزرگ شدی، تو هم مثل این مداد بشوی! 

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چيز خاصی در آن ندید و گفت: اما این هم مثل بقيه 
مداد هایی است که دیده ام !

پدر بزرگ گفت: بستگی دارد كه چطور به آن نگاه کنی. در این مداد پنج صفت هست که 
اگر به دستشان بياوری، برای تمام عمرت با دنيا به آرامش می رسی. 

 
صفت اول: می توانی کارهای بزرگ کنی؛ اما هرگز نباید فراموش کنی كه دستی وجود 
دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند. اسم این دست، خداست. او هميشه باید تو را 

در مسير اراده اش حرکت دهد.
صفت دوم: باید گاهی از آنچه كه می نویسی، دست بکشی و از مداد تراش استفاده 
کنی. انجام این كار باعث می شود كه مداد کمی رنج بکشد؛ اما آخر کار، نوکش 
تيزتر می شود و اثری که از خود به جا می گذارد، ظریف تر و باریک تر خواهد بود؛ 
پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی؛ چرا که این رنج ها باعث می شود تا 

انسان بهتری شوی.
صفت سوم: مداد هميشه اجازه می دهد كه برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک 
کن استفاده کنيم. بدان که تصحيح یک کار خطا، کار بدی نيست؛ در واقع، 

برای اینکه خودت را در مسيِر درست نگه داری، این تصحيح الزم  است.
صفت چهارم: چوب یا شکل خارجی مداد، مهم نيست، بلكه زغالی اهميت 
دارد که داخل چوب است؛ پس هميشه مراقب باش و بدان كه در درونت 

چه خبر است.
صفت پنجم: مداد هميشه اثری از خود به جا می گذارد؛ پس بدان هر 
بنابراین،  از تو به جا می گذارد؛  کار كه در زندگی ات می کنی، رّدی 
سعی کن نسبت به هر کاری كه می کنی، هشيار باشی و بدانی كه 

چه می کنی. 
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پيرو اطالعيه های مورخ 1400/11/10 و 1400/11/17، ضمن اعالم اصالح شرایط و 
ضوابط سهميه بهياران به شرح ذیل، به  اطالع  متقاضيان  ثبت  نام  و شركت  در آزمون  
سراسری  سال 1401 در دوره های  روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نيمه حضوری، مجازی، 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پيام نور و مؤسسات  
آموزش  عالی  غيرانتفاعی  و همچنين رشته های تحصيلی دانشگاه آزاد اسالمی، كه در 
مهلت تعيين شده )از تاریخ 1400/11/10 لغایت 1400/11/20( موفق به دریافت 
كدسوابق تحصيلی نگردیده یا به هر دليل دیگر نتوانسته اند نسبت به ثبت نام خود در 
آزمون مذكور اقدام نمایند، می رساند که مهلت مجدد برای ثبت نام ، از روز یکشنبه 
مورخ 1400/12/01 تا روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 در نظر گرفته شده است و 
متقاضيان می توانند منحصرًا از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان در این خصوص 

اقدام نمایند.
ضمنًا متقاضيانی که قباًل در این آزمون ثبت نام نموده اند، در صورت تمایل، در بازه 

زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.
اصالحات مربوط به سهميه بهياران:

بر اساس ابالغيه شماره 99/13733/د ش مورخ 1399/10/16 شورای عالی انقالب 
فرهنگی در خصوص تصویب مصوبه جلسه 140 مورخ 1399/09/18 ستاد راهبری 
اجرای نقشه جامع علمی کشور، سهميه بهياران برای دومين سال با شروع از سال 

1400 به شرح زیر اجرا می شود:
شرایط متقاضی:

1- دارا بودن شرایط عمومی شرکت در آزمون سراسری سال 1401.
2- برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی.

3- دارا بودن دیپلم »بهياری« مورد تأیيد وزارت آموزش و پرورش در یکی از نظام های زیر:
 - نظام قدیم آموزش متوسطه.

 - نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی به عالوه مدرک پيش دانشگاهی.
 - نظام جدید )6-3-3(.

4- دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتی یا غيردولتی به عنوان»بهيار« 
در استان محل خدمت پس از اخذ مدرک دیپلم به تأیيد دفتر پرستاری محل خدمت.

به عنوان  از دولتی و غيردولتی،  اعم  5- دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت، 
»بهيار« در استان محل خدمت پس از دریافت مدرك دیپلم بهياری به تأیيد دفتر 

پرستاری محل ارائه خدمت.
6- پذیرفته شدگان رشته محل هایی که شروع تحصيل آنها در مرحله انتخاب رشته، 
 1401/06/31 تا  باید  می شود،  اعالم   1402-1401 تحصيلی  سال  اول  نيمسال 
پذیرفته شدگان  و  باشند،  »بهيار«  عنوان  به  خدمت  سابقه  سال  سه  حداقل  دارای 
انتخاب رشته، نيمسال دوم سال  آنها در مرحله  رشته محل هایی که شروع تحصيل 
تحصيلی 1401-1402 اعالم می شود، باید تا 1401/11/30 دارای حداقل سه سال 

سابقه خدمت به عنوان »بهيار« باشند.

شرایط سهمیه:
1- این تسهيالت فقط برای ورود به رشته کارشناسی پيوسته پرستاری در آزمون 

سراسری است.
2- این سهميه از سال 1400 به مدت 5 سال قابل اجراست.

3- اختصاص ظرفيت پذیرش به ميزان حداکثر5 درصد از ظرفيت پذیرش هر یک 
استان محل خدمت  در  واقع  پرستاری  پيوسته  کارشناسی  رشته  رشته محل های  از 
)اشتغال( متقاضی در تمامی دوره ها)روزانه، شهریه پرداز، دانشگاه آزاد اسالمی، ...( به 
جز رشته محل های مخصوص »مناطق محروم« و »مناطق درگير بالیای طبيعی« و 

دارای تعهد خدمت خواهد بود.
4- متقاضيان، حق انتخاب رشته محل های مجاز استان های دیگر )غير از  استان محل 
خدمت و اشتغال خود( را ندارند و در صورت رعایت نکردن این ضابطه، و قبولی با 
سهميه »بهياری« در رشته محل های استان های دیگر، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.

درس  نمره  گرفتن  نظر  در  با  بهياران  کل  نمره  سهميه،  این  در  گزینش  برای   -5
عنوان یک  به  تجربی(  علوم  آزمایشی  گروه  بر 5 درس تخصصی  )عالوه  »بهياری« 
درس تخصصی با ضریب 4 و با »تأثير قطعی« در نمره کل زیرگروه یک در نظر گرفته 
بهياری)دستگاه  مراقبت های  درس های  شامل  »بهياری«  تخصصی  درس  می شود. 
ادراری،  دستگاه  توليدمثل،  دستگاه  پوست،  اسکلتی،  عضالنی،  دستگاه  گوارش، 
بيماری های گوش و حلق و بينی و چشم، دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه 
تنفس(، تغذیه و رژیم های درمانی، زیست شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت 

عمومی، اخالق و مقررات بهياری و فن بهياری )دستورالعمل مقدماتی( است.
6- حدنصاب نمره الزم برای پذیرش متقاضيان حائز شرایط در سهميه بهياری هر 
یک از کد رشته محل های پرستاری، کسب حداقل 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته 
دارای  شرایط  حائز  بهيار  متقاضيان  است.  کدرشته محل  آن  آزاد  گزینش  در  شده 

حدنصاب نمره، با توجه به ظرفيت مربوطه با یکدیگر رقابت می کنند.
7- پذیرفته شدگان مجاز به انتقال و جابجایی نيستند.

 8- ميزان تعهد خدمت استفاده کنندگان از این سهميه، دو برابر طول مدت تحصيل 
و مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 9- برنامه آموزشی مطابق برنامه آموزشی، مقطع کارشناسی پيوسته رشته پرستاری 
مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است و درس هایی که دانشجو در دوره 
بهياری گذرانده است، در مقطع کارشناسی پيوسته رشته پرستاری، تطبيق واحد داده 
نمی شود و دانشجو ملزم به گذراندن تمامی دروس مقطع کارشناسی پيوسته رشته 

پرستاری است.
10- طول دوره تحصيل و نظام آموزشی، مطابق آیين نامه آموزشی مقاطع کاردانی، 
علوم  برنامه ریزی  عالی  شورای  مصوب  ناپيوسته  کارشناسی  و  پيوسته  کارشناسی 

پزشکی است. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

اصالح شرایط و ضوابط سهمیه بهیاران 
در دفترچه راهنمای ثبت نام و اعالم زمان ثبت نام

 مرحله دوم آزمون  سراسري  سال  1401 
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  به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون مقطع دکتری )Ph.D( سال 1401 می رساند 
در  مندرج  در شهرهای  و  مورخ 1400/12/06  روز جمعه  صبح  در  آزمون،  این  که 
آمده  این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش  جدول شماره 1 )مندرج در ذیل 
است( برگزار می شود. فرآیند برگزاری این آزمون، از ساعت ۸:00 صبح آغاز می شود 
و درهای ورود به جلسه حوزه های برگزاری، در ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد؛ 
لذا متقاضیان می بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی، در محل حوزه امتحانی 

خود حاضر باشند.
 الف  – نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 

کارت  شرکت در  این آزمون ، از روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 )فردا( برای مشاهده 
و پرینت روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. 
به  شده  تعیین  تاریخ  در  باید  امتحان،  جلسه  در  شرکت  برای  آزمون ،  متقاضیان  
اطالعات  نمودن  وارد  با  و  کنند  مراجعه  مذکور  اطالع رسانی  درگاه  به  فوق،  شرح 
شناسنامه ای، شامل: نام خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد یا اطالعات ثبت نامی: 
شماره پرونده، شماره سریال و کد پی گیری و … از کارت شرکت در آزمون خود یک 
نسخه پرینت تهیه نمایند و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده روی کارت شرکت در 
آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه 
عکس دار و ارائه آن، الزامی است. چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات 
مربوط به شماره داوطلبی، شماره پرونده یا کد پی گیری مورد نیاز، موفق به پرینت 
کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، الزم است که  با مراجعه به سیستم پاسخگویی 
اینترنتی این سازمان به نشانی: request.sanjesh.org//:https و انتخاب نام  
آزمون و تعیین موضوع پی گیری، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، 
شماره داوطلبی یا کد پی گیری ثبت نام اقدام نماید. الزم به ذکر است این امکان برای 
بنابراین،  باشند؛  داشته  پاسخگویی عضویت  در سیستم  که  است  فراهم  متقاضیانی 
این  با عضویت در  ندارند، الزم است که  اطالعات فوق دسترسی  به  متقاضیانی که 

سیستم، نسبت به بازیابی این اطالعات اقدام نمایند.
مغایرتی  چنانچه  آزمون،  در  شرکت  کارت  مندرجات  درخصوص   – ب  

مشاهده شد، متقاضیان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:
متقاضیان  چنانچه  آزمون،  در  شرکت  کارت  روی  مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -1
 1۸ و   17  ،16  ،  15  ،14  ،11   ،10  ،9 بندهای  در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتی 
مؤسسه  کارشناسی،  مقطع  فارغ التحصیلی  تاریخ  کارشناسی،  مقطع  معدل  )شامل: 
فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغ التحصیلی 
کارشناسی ارشد، مؤسسه فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، هیأت علمی )مربی 
در  کارت شرکت  رسمی(  آموزشی  مربیان  محل خدمت  دانشگاه  رسمی(،  آموزشی 
آزمون مشاهده نمودند، الزم است که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا 

به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  منحصراً  تاریخ 1400/12/06 
مراجعه کنند و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات در کارت ورود به جلسه آزمون، 
 7 بندهای  در  که  در صورتی  متقاضیان،  نمایند.  اقدام  الزم  موارد  اصالح  به  نسبت 
مشاهده  مغایرتی  خود  آزمون  در  شرکت  کارت  خارجی(  زبان  و  )معلولیت   13 و 
نمودند، الزم است که در یکی از روزهای چهار شنبه مورخ 1400/12/04 یا پنجشنبه 
مورخ 1400/12/05 به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط 
)براساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه نموده و 

موضوع را پی گیری نمایند تا مشکل برطرف گردد. 
2- با توجه به دریافت اطالعات شناسنامه اي متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان 
ویرایش اطالعات شناسنامه اي وجود ندارد؛ لذا، چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج 
در بندهاي 1، 2، 3، 4،  5 و 6 کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، الزم است که 
حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/12/11 به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی 
 http://darkhast.sanjesh.org آدرس:   به  آموزش کشور  سازمان سنجش 
)قسمت فرم ویرایش تقاضانامه آزمون ها( مراجعه کنید و درخواست خود را به همراه 

مستندات الزم ثبت نمایید. 
در  تاریخ 1400/11/30  تا  حداکثر  از دانشجویان سال آخر، که  تبصره: آن دسته 
مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل شده یا تا تاریخ 1401/06/31 
در مقاطع مذکور فارغ التحصیل می شوند، در این مرحله می بایست نسبت به ویرایش 
یا درج معدل فارغ التحصیلی )برای فارغ التحصیالن 1400/11/30( یا میانگین نمرات 
واحدهای درسی گذرانده شده )برای فارغ التحصیالن تا تاریخ 1401/06/31( خود تا 
تاریخ 1400/11/30، اقدام نمایند. متقاضیان مذکور می بایست اصل گواهی تکمیل و 
تأیید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 

1400/11/30 را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه نمایند. 
2- چنانچه مغایرتی در اطالعات مندرج در بند ۸ )سهمیه ثبت نامی( کارت شرکت 
)سپاه  رزمندگان  سهمیه  از  استفاده  متقاضیان  برای  دارد،  وجود  شما  آزمون  در 
پاسداران(، وزارت جهاد کشاورزی، ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران( و سهمیه 
رزمندگان )واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح( الزم است که حداکثر تا تاریخ 
دکتری  مقطع  ورودی  آزمون  کارت  اطالعات  ویرایش  قسمت  به   1400/12/06
»Ph.D« )نیمه متمرکز( سال 1401 در درگاه اطالع رسانی این سازمان وارد شده 
و سهمیه مذکور را اصالح نمایید تا در صورت تأیید نهایی از سوی ارگان ذی ربط، 
سهمیه برای شما اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهید 
شد و هیچ اعتراضی در این زمینه، پذیرفته نخواهد شد. ضمناً تأکید می گردد افرادی 
به هر  آنها  بوده اند، ولی سهمیه  از سهمیه  استفاده  ثبت نام، متقاضی  که در مرحله 
دلیل از طرف ارگان ذی ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضمن ویرایش اطالعات 
)سهمیه ایثارگری(، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود، حداکثر تا تاریخ 

  اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

تاریخ ، نحوه پرینت کارت و محل  رفع نقص کارت  

شرکت در آزمون دکتري )Ph.D(  سال 1401 و 

اعالم الزامات بهداشتي برای شرکت در آزمون
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1400/12/0۸ به ارگان های مربوط نیز مراجعه نمایند تا در صورت تأیید سهمیه آنان 
از سوی ارگان ذی ربط، سهمیه درخواستی اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه 

آزاد گزینش خواهند شد و هیچ اعتراضی در این زمینه، قابل قبول نیست.
فاقد عکس بوده یا عکس روی کارت  3- چنانچه کارت شرکت در آزمون متقاضی 
دارای اشکاالتی، از جمله: فاقد مهر، واضح نبودن عکس یا اشتباه عکس باشد، الزم 
است که وی، ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 
در  شده  اعالم  تاریخ  و  ساعت  مطابق  عکس دار،  شناسنامه  یا  ملی  کارت  و   3×  4
بند 1»قسمت ب فوق « به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه  
را  موضوع  و  نماید  مراجعه  آزمون  برگزاری  از  قبل  روز  تا  مربوطه  نقص حوزه  رفع 
پی گیری نموده تا مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف 
تلقی می گردد. ضمناً سایر اطالعات مندرج روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی، 
تکمیل  متقاضی  از سوی خود  ثبت نام، که  تقاضانامه  در  اطالعات مندرج  اساس  بر 

گردیده، در نظر گرفته شده است.
ج – آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 

مورخ  پنجشنبه  و  روزهای چهار شنبه مورخ 1400/12/04  این سازمان در  نماینده 
1400/12/05 صبح ها از ساعت ۸:30 الی 12:00 و بعدازظهرها از ساعت 14:00 الی 
17:00 در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. ضمناً شهرستان های محل 
برگزاری آزمون، به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت 
سازمان سنجش آمده( می باشد و آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت 
در  آزمون هر شهرستان نیز در جدول شماره 2 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در 

سایت سازمان سنجش آمده( مشخص گردیده است.
د  – یادآوی های مهم  

1– برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل 
کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامی است.

2- فرآیند برگزاری آزمون، از ساعت  ۸ صبح )هشت( است.
3- دِر ورودی حوزه های امتحانی، رأس  ساعت  7:30 )هفت و سی( بسته خواهد شد؛ 
لذا متقاضیان الزم است که قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحانی خود حاضر باشند.
پررنگ،  نرم  سیاه  مداد  چند  باید  آزمون،  جلسه  در  حضور  برای  متقاضی،  هر   -4
مدادتراش، مداد پاک کن ، ماسک سه الیه )بدون فیلتر( و یک سنجاق یا سوزن به 
همراه داشته باشد. الزم به یادآوری است که رد و بدل کردن این موارد در جلسه 

آزمون، تخلف محسوب می شود. 
ساعت  همراه،  تلفن  پیجر،  جمله:  از  اضافی،  وسایل  آوردن  از  باید  متقاضیان،   -5
انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه  هوشمند، دستبند هوشمند، 
نُت یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. الزم به یادآوری است 
که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف 
تلقی می شود و با متقاضیان ذی ربط، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم 
در آزمون های سراسری، که بخشی از آن در بند» ز  « آمده است، رفتار خواهد شد.

6- به همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش، در جلسه آزمون، موجب 
محرومیت از گزینش در این آزمون خواهد شد. 

7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری الزم را به عمل آورید.
۸– حوزه های آزمون، از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی، از جمله: تلفن همراه، ماشین 
حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور هستند؛ بنابراین، اکیداً توصیه 
می شود که به غیر از موارد اعالم شده در اطالعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت 
در آزمون و اوراق تشخیص هویتی، از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

9- متقاضیان، برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنمای شرکت در این 
آزمون، که روی درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کرده و نسبت 

به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در راستای بهبود و ارتقاء کیفی 

حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده 
و اطالعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن 
 »Ph.D« دکتری  مقطع  ورودی  آزمون  در  خود  امتحانی  حوزه  ارزیابی  پرسشنامه 
)نیمه متمرکز( سال 1401 از تاریخ 1400/12/06 لغایت 1400/12/13 به صورت 

اینترنتی از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
11- متقاضیان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون 
برای آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1400/12/13 از طریق سیستم پاسخگویی  
اینترنتی https://request.sanjesh.org با این سازمان مکاتبه نمایند. ضمناً 

درخواست های واصل شده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسی و پی گیری نخواهد بود.
هـ- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان و خانواده های  انتظار می رود كه 
محترمتان، موارد زیر را مورد توجه قرار دهید و آنها را رعایت نمایید:

1- زمان مناسب حرکت از منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کنید و به موقع در محل 
از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری  یابید. حوزه برگزاری آزمون،  آزمون خود حضور 

آزمون، آماده حضور شما خواهد بود.
2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

3- از تردد بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود و خروج به حوزه برگزاری آزمون، با دیگر متقاضیان فاصله مناسب 

)حداقل یک متر( را حفظ نمایید.
آن  از  صحیح  استفاده  و  فیلتر(  )بدون  معمولی  الیه  سه  ماسک  داشتن  همراه   -5 
)از باالی بینی تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری 

آزمون و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی خود، از صحبت کردن با سایر متقاضیان مجاور، 

جداً خودداری نمایید.
7- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون، جداً خودداری نمایید.

۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید، و درصورتی که 
دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید.

9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً 
با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت با آنها نمایید.

10- در پایان آزمون، تا زمان اعالم خروج از سالن از سوی عوامل اجرایی، همچنان بر 
صندلی خود مستقر باشید. ضمناً به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است 
و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود، با دقت گوش کرده و به آن عمل کنید.

11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس می شود، نظیر: صندلی ها، 
انجام  برای  و  نموده  خودداری  و…  بهداشتی  سرویس  شیرآالت  و  در ها  دستگیره 

این گونه امور، از دستمال کاغذی استفاده کنید.
 12- چنانچه مبتال به بیماری کرونا هستید، در زمان ورود به حوزه برگزاری آزمون )با 
ارائه رسید نتیجه آزمایش PCR(، مسؤوالن حوزه را مطلع نمایید تا پیش بینی های 

الزم را در این خصوص به عمل آورند.
و-  قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن 
هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه دار 
سازد، از قبیل:

1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
از  آزمون،  یا دست اندرکاران  امتحانی  از حوزه  افراد خارج  یا  با متقاضیان  تبانی   -2

قبیل: عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی.
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و  الکترونیکی  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  از  استفاده  ج- 
دستگاه های حافظه دار.

د- کمک به متقاضی، خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه های متقاضیان یا سایر مدارک 
و دفاتر مربوط به آزمون.

یا  یا شرکت  آن  افشای  و  دستیابی  راستای  در  تالش  یا  آزمون  سؤاالت  افشای  ز- 
معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل 
یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

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

الف- در مورد مشموالن بند)الف( ماده )5(: اخطارکتبی با درج در پرونده متقاضی و 
اعالم به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمی در 
آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون، از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت های بدوی، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون، 

قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
هیأت های   )5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهای  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسیدگی، متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )10.000.000( 
ریال تا یک میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو 

مجازات، به محاکم دادگستری معرفی می نمایند.
ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در یک 
گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبکه، به حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هر یک از اعضاء، که در ارتکاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده 

برای مرتکب است.
ماده 9- رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، مانع از رسیدگی 
یا  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های  در  رسیدگی  یا  جزایی  قوانین  سایر  برابر 
هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و 
مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات نیز محکوم می گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگی به تخلفات 
در آزمون ها، قبولی وی را در آزمون ابطال می نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی 
مربوط، از صدور و اعطاء هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  باشد،  شده  اعطاء  وی  به  فارغ التحصیلی  گواهی  چنانچه 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  فناوری 

دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و 
سوابق تحصیلی وی، مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل: عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، 
با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از متقاضی در یک یا چند 
درس عمومی و اختصاصی، امتحان مجدد به عمل می آید. ضمناً تعیین وضعیت نهایی 

آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوی است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، که برای افزایش آمادگی متقاضیان 
شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات های پیش بینی شده 
در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه، فاقد 
مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.

تبصره- در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط، 
مدعی العلوم نیز می تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پی گیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ز – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا و در راستای تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، 
به  اینترنتي  پاسخگویي  سامانه  طریق  از  را  خود  درخواست  می توانند  متقاضیان 
نشانی: https://request.sanjesh.org ، به این سازمان ارسال نمایند. ضمناً 
با  اداری،  متقاضیان، در صورت لزوم، می توانند سؤال یا سؤاالت خود را در ساعات 

شماره  تلفن:  42163  با پیش شماره 021 در میان بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

 ثبت نام  و شرکت در  نهمین آزمون 

 استخدامی متمرکز دستگاه های

اجرایی کشور سال 1400
متمركز  استخدامی  آزمون  نهمین  در  شرکت   و  ثبت نام   متقاضیان   به  اطالع  
مورخ  چهارشنبه  روز  از  ثبت نام  که  كشور  مي رساند  اجرایی  دستگاه های 
 www.sanjesh.org :1400/11/27 از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 
آغاز شده است و در روز جمعه مورخ 1400/12/06 پایان مي پذیرد؛ لذا متقاضیان 

مي توانند در مهلت مقرر براي شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. 
الزم به یادآوری است که دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون مذکور، هم زمان با شروع 
ثبت نام، از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل دسترس داوطلبان قرار گرفته 

است. 
ضمناً آزمون رشته های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش، در روز جمعه 
مورخ  جمعه  روز  در  دستگاه ها  سایر  شغلی  رشته های  و   1401/02/16 مورخ 

1401/04/31 برگزار خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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 پرده اول :

و  اظهار گله  روز  قهر، هر  روز  روز دعوا، هر  دارند؛ هر  و گریز  با هم جنگ  روز  هر 

جهنم  برایمان  مشترک  زندگی  می گویند  نداریم.  تفاهم  هم  با  می گویند  ناراحتی. 

است. می گویند به خاطر تو در زیر یک سقف زندگی می کنيم، و من خسته شده ام از 

این همه جنگ و گریز. خسته شده ام از احساس عذاب وجدان؛ از اینکه فکر می کنم 

این  نهایت،  در  می کنند، و  تحمل  را  عذاب  و  رنج  همه  این  والدینم  من،  خاطر  به 

از این می شود که بتوانم تمرکز الزم را داشته باشم و درس  احساسات منفی مانع 

والدینم  و درهم  زده  و درس می نشينم، چهره غم  کتاب  پای  که  وقت  بخوانم. هر 

جلوی چشمانم می آید و گاه زمانی به خودم می آیم که می بينم مدت هاست که به 

یک صفحه کتاب خيره شده ام، اما هيچ چيز نخوانده ام.

پرده دوم : 

وقت  هر  که  شنيده ام  پدرم  از  را  جمله  این  قدر  آن  نمی رسی.«  جا  هيچ  به  »تو 

پایم  و  و دست  می شود  منعکس  گوشم  در  ناخوداگاه  دهم،  انجام  کاری  می خواهم 

کار  هيچ  که  هستم  چلفتی  پا  و  دست  جوانی  من  پدرم،  نظر  در  می گردد.  سست 

به خودم و  باورم شده است و نسبت  بر نمی آید. دیگر خودم هم  از دستم  مفيدی 

توانایی هایم بدبين شده ام؛ از سوی دیگر، از پدرم متنفر شده ام؛ از اینکه هيچ 

وقت لبخند و نگاه مهربان او را ندیده ام، دلگيرم، و از اینکه گوشم 

با جمله های محبت آميز او آشنا نيست و فقط انرژی منفی به من می دهد، عصبانی ام. 

آخر وقتی او می گوید: »من می دانم که تو در کنکور موفق نمی شوی«، چطور می توانم 

درس بخوانم و موفق شوم؟ وقتی نزدیک ترین فرد به من، به توانایی های من شک 

دارد، چطور می توانم به خودم اطمينان داشته باشم؟

در حال حاضر، من و پدرم مثل دو بيگانه در یک خانه هستيم و تحمل دیدن هم را 

نداریم و سر کوچکترین مسأله بحثمان می شود. برای همين ترجيح می دهم که کمتر 

او را ببينم، و وقتی وارد خانه می شود، به اتاقم می روم و در ذهنم، او و کارهایش را 

توبيخ می کنم. 

بسياری از جوانان، مشكالتی از این قبيل دارند كه اگر بخواهيم برایتان ذكر كنيم، 

مثنوی هفتاد من كاغذ می شود؛ حتی برخی از جوانان، مشکالتی بسيار شدیدتر از 

آنچه ذکر شد، دارند. درست هم این است که ما هميشه در خاطر داشته باشيم که 

افرادی با مشکالتی چند برابر ما هستند و ما بدترین وضعيت را نداریم. می خواهيم 

بگویيم که هر گاه به مشكالت و سختی های گذشته، حال و حتی آینده تان می اندیشيد 

و با آنها مواجه می شوید، ذهن و فكرتان را معطوف افرادی كنيد كه در مقایسه با شما، 

وضعيت بدتری دارند. 

با  افراد  كه  باشيد  ولی مطمئن  نمی شناسيد؛  را  نمونه هایی  بگویيد که چنين  شاید 

وضعيت بدتر از شما، كه گاهی ممكن است حتی قادر به شنيدن مشكالت آنها هم 

نباشيد، فراوان هستند.

هر گاه سختی ها برای شما غيرقابل تحمل شد، بنشينيد و 

نعمت ها، ارزش ها، توانمندی ها و موفقيت های گذشته و حال 

بر  نااميدی  و  یأس  احساس  تا  بنویسيد  كاغذ  روی  را  خود 

شما غلبه نكند و غم و اندوه، شما را فرا نگيرد. نگویيد كه 

ظرفيتم تكميل شده است؛ زیرا انسان، بيش از آنچه گمان 

می كند، توانمند است؛ پس در مقابل 

 ، ت یما مال نا

همه اشتباهات را 
به گردن والدینتان نیندازید !
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به مشكالت  را  آینده تان  و غصه های  و غم ها  نكنيد  و سستی  احساس ضعف  هرگز 

كنونی خود اضافه نكنيد كه نه تنها به حل آنها كمك نمی كند، بلكه اراده تان را ضعيف 

می کند و توانتان را در مقابله با مشكالت نيز كاهش می دهد.

بهتر است در كاغذی دو ستون تعيين کنيد: در یک ستون، موفقيت های گذشته، و در 

دیگری توانمندی ها و نعمت ها ی خود را با ذکر نمونه بنویسيد و هر روز آن را مطالعه 

كنيد، و در روزهای بعد، اگر توانمندی یا موفقيتی دیگری را به خاطر آوردید یا به 

تازگی آن را کسب کردید، آن موفقيت را نيز به این ليست اضافه كرده و روزهای بعد 

آن را به یاد آورید.

احساساتتان  بگذرانيد،  تنهایی  به  را  زمانی  شدید،  عصبانی  والدینتان  از  وقت  هر 

و  آرامش  با  شدید،  آرام  که  وقتی  و  بکشيد،  عميق  نفس  چند  کنيد،  یادداشت  را 

به  وقتی  می خواهم.  معذرت  »پدر!  بگویيد:  مثاًل  بزنيد؛  والدینتان حرف  با  مهربانی، 

چون  می شوم؛  عصبانی  می گيرید،  نادیده  مرا  توانمندی های  و  نمی کنيد  توجه  من 

فکر می کنم كه هيچ ارزش و اهميتی برایتان ندارم.« حواستان باشد كه از کلمات 

غيرمحترمانه استفاده نکنيد و، حتی اگر احساس می کنيد كه تقصيری به گردنتان 

نيست، عذرخواهی کنيد و سعی کنيد كه با گذشت باشيد. باز هم تأکيد می کنيم که 

از داد زدن سر والدینتان و بد و بی راه گفتن به آنها خودداری کنيد. انجام این کار، 

همه چيز را بدتر می کند.

در ضمن، بسياری از جوانان، فقط از دریچه ذهن خودشان به این عدم تفاهم نگاه 

می کنند و هيچ وقت خود را جای والدینشان نمی گذارند. به راستی آیا همه اشتباهات 

از سوی آنهاست؟ آیا آنها متعصب و ناآشنا با نحوه برخورد با نوجوانان هستند و شما 

با آنها برخوردی صحيح و مؤدبانه دارید؟ آیا به موقع صحبت کردن و چگونه حرف 

زدن با آنها را بلدید و توجه دارید که گاه آنها با مشکالت و معضالت بزرگی روبرو 

می شوند و دليل عدم توجه آنها، درگيری شدید ذهنی شان است و این گونه نيست 

که به شما بی اعتنا باشند یا برایتان ارزشی قائل نباشند؟ آیا شما محبت و عالقه خود 

را به آنها نشان داده اید یا منتظر هستيد که تنها در زیر باران محبتشان قرار گيرید و 

آنها یکجانبه به شما عشق بورزند و انجام این كار را یک وظيفه برای آنها می دانيد؟ 

کمی عادالنه تر قضاوت کنيد و همه اشتباهات را به گردن والدینتان نيندازید. مطمئن 

باشيد که جوانه محبت به سرعت رشد می کند و نتيجه آن را به زودی در برخوردهای 

والدینتان خواهيد دید. 

اما برویم سراغ درس خواندن و اینکه چگونه در محيطی که افرادی از خودشان انرژی 

که  پذیرفت  باید  عزیز!  دوستان  می توان خوب درس خواند.  منفی پخش می کنند، 

افکار بهتری داشت؛ یعنی  باید  افکار ماست؛ پس برای یک زندگی بهتر،  زندگی ما 

نباید اجازه بدهيد که زندگی تان از بيرون شکل بگيرد. همچنين نباید اجازه بدهيد 

که گردبادها شما را به هر سمتی كه خواست، بکوبد و در نهایت شما را له کند. وقتی 

اراده و روحيه خود را به یک چشمه هميشگی، که همان »انرژی از درون خودتان« 

است، وصل کنيد، هميشه اراده و روحيه ای سرسبز خواهيد داشت و موفقيت از آن 

شما خواهد بود. 

و  خانگی  لوازم  کننده  متحول  و  گذار  بنيان   ، به"ماتسوشيت"  می توان  مثال،  برای 

کودکی  سنين  در  نرفت،  دانشگاه  به  گاه  هيچ  او  کرد.  اشاره  پاناسونيک،  الکتریکی 

پدرش را از دست داد و از نظر جسمی چنان ضعيف بود که تقریبًا همه پيش بينی 

می کردند كه او دیر یا زود، در اثر بيماری خواهد مرد. وی هميشه در حال سرفه کردن 

بود و علی رغم ضعف جسمانی شدید، چون برادر دیگرش در اثر بيماری فوت کرده 

بود، عماًل تأمين معاش و زندگی خانواده اش به دوش او بود. وی تنها نان آور خانواده 

شد و با سيم کشی ساختمان به تأمين مایحتاج خانواده مشغول گردید؛ اما باورهای 

قوی به او کمک کرد كه بنيان گذار یکی از بزرگترین شرکت های ژاپنی شود. کتاب 

سرگذشت او فقط در ژاپن برای ميليون ها ژاپنی الهام بخش بوده است. 

البته وقتی دیگران ما را تشویق می کنند، خوب است، ولی آن تشویق، همچون یک 

باران فصلی لحظه ای، کوتاه، غيرقابل پيش بينی و تقریبًا خارج از کنترل است؛ پس 

به آن اميد نبندید و به جای آن بکوشيد که سرچشمه تشویق و انرژی را در خود 

کشف کنيد و از درون پرانرژی باشيد. این چشمه، تا زنده هستيد، هم برای خودتان 

و هم برای دیگران، سرسبزی و طراوت به ارمغان می آورد و حتی بعد از رفتن به دیار 

باقی، همچنان برای دیگران الهام بخش است؛ همان طور که دکتر حسابی و آقای 

ماتسوشيت و دیگران بودند.

تنهایی  به  را  زمانی  شدید،  عصبانی  والدینتان  از  وقت  هر 

و  بکشید،  عمیق  نفس  چند  کنید،  یادداشت  را  احساساتتان  بگذرانید، 

وقتی که آرام شدید، با آرامش و مهربانی، با والدینتان حرف بزنید

بکوشید که سرچشمه تشویق و انرژی را در خود کشف کنید و از درون پرانرژی باشید. این چشمه، تا 

زنده هستید، هم برای خودتان و هم برای دیگران، سرسبزی و طراوت به ارمغان می آورد
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سراسری سال 1401 که از آن سؤال طرح نخواهد شد، به شرح ذیل است.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

حذفیات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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زمانی که بحث درس معارف اسالمی برای کنکور پيش 
وجود  داوطلبان  ميان  در  متفاوتی  واکنش های  می آید ، 
دارد. عد ه ای احساس می کنند  که فقط سه کتاب خواند نی 
پيِش رو د ارند  که با حفظ کرد ن مفاهيم این كتاب ها، آن 
هم د ر ایام نزد یک به کنکور، می توانند  بر این آزمون فائق 
آیند . این تصور، اشتباه بزرگی در مسير آمادگی برای كنكور 

است.
د سته  د یگر، حتی این درس را ساده تر از گروه اول تلقی 
و  با خرید چند کتاب تست  و تصور می کنند که  کرده 
مطالعه و زدن همين تست ها می توانند درصد خوبی را در 
این درس کسب کنند؛ بد ون آنکه بد انند  د ر درس معارف 
اسالمی و آزمون سراسری مربوط به آن، کدام مباحث نقش 
اصلی را ایفا می کنند؛ اما گروه  سوم، افراد ی هستند  که با 
آگاهی از اهميت این درس، جایگاه مهمی را در برنامه ریزی 
خود برای این درس در نظر می گيرند و به صورت جدی به 

مطالعه آن می پردازند. 
برای اینکه شما عزیزان به اهميت این درس بيشتر پی 
ببرید، باید اشاره کنيم که در چند  سال گذشته، د ستيابی 
به د ر صد  کامل )100 درصد( در درس معارف اسالمی، 
کاری تقریبًا سخت بود ه است؛ عالوه  بر این، د یگر در آزمون 
سراسری، مجموعه ای از سؤاالت کليشه ای و حفظی محض 
از این درس طرح نمی شود؛ بلکه سؤاالت پيچيده مربوط 
برای  این درس طرح می گردد که  آیات و روایات در  به 
به مفاهيم کتاب حتمًا  باید  به آن، داوطلب  پاسخگویی 
تسّلط کامل داشته باشد؛ عالوه بر این، ضریب 3 این درس 
در آزمون سراسری، در کنار حجم قابل توجه مباحثی که 
باید مطالعه شود، به خوبی به داوطلبان گوشزد می کند که 

باید معارف را برای کنکور جدی بگيرند.

چگونه مطالعه کنیم؟
معارف از د روسی است که نيازمند  مطالعه  پيوسته و مستمر 
است؛ پس برای شروع، از همين االن، زمانی را در برنامه 
درسی خود قرار دهيد؛ البته همان گونه که هميشه اشاره 

می کنيم، ميزان ساعات مطالعه این درس در برنامه هفتگی 
و کتاب مورد مطالعه، به ميزان اطالعات و آمادگی شما در 
آناین درس بستگی دارد. به خاطر داشته باشيد که در ابتدا 
محور کار، حتمًا باید  کتاب د رسی باشد . قبل از تسّلط به 
مفاهيم کتاب، از هر گونه بررسی تست های مربوط به درس 
متن  مطالعه   هنگام  ضمنًا  کنيد .  خود  د اری  جد ًا  معارف 
د رس، باید  سعی کنيد که هر بند  یا پاراگراف یا مطالب 
مرتبط با آن را به صورت مجزا یا د اخل کروشه، د سته بند ی 
و خالصه نویسی کنيد . اگر نکته یا لغت مهمی د ر اثنای آن 
کروشه یا پرانتز وجود  د اشته باشد،  با ماژیک های رنگی 
یا خط کشيدن زیر مطالب، آنها را مشخص کنيد تا در 
مجددًا  را  کتاب  همه  که  نباشيد  مجبور  بعدی،  مطالعه 

مطالعه نمایيد. 
مانند دروس دیگر، خالصه نویسی در این درس نيز مهم 
خالصه نویسی  عنوان  با  عزیز  داوطلبان  از  برخی  است. 
اقد ام به نوشتن بيشتر مطالب می کنند . این رویه درست 
نيست. سعی کنيد بعد از تسّلط بر درس، نکاتی را که واقعًا 
مهم است، خالصه نویسی کنيد. خالصه نویسی، به شرط 
عد م اتالف وقت، مخصوصًا برای زمان د وره كردن، امری 
بسيارمفيد  است و به ما کمک می کند  که د ر زمان مرور 
و جمع بندی، راحت تر بتوانيم به اطالعات مهم آن د ست 

پيد ا کنيم.

چه بخوانیم؟
معارف  د ر درس  مباحث مطرح شد ه  یادگيری  و  مطالعه 

اسالمی را می توان در سه د سته تقسيم بندی كرد:
1- احاطه بر مفهوم کلی و هد ف د رس، به عالوه  تسّلط بر 

متن د رس؛
2ـ فهم آیات با تسّلط کامل بر ترجمه ها و اهد اف آنها؛

ارتباط آن  3ـ فهم اهدا ف روایات، متن آنها و همچنين 
روایت ها با د رس. 

برای احاطه به این مباحث، باید مطالب را به صورتی که 
اشاره خواهيم کرد، مطالعه کنيد.

الف- متن درس
 برای به دست آوردن درصدی مناسب از درس معارف، 
حتمًا باید خط به خط کتاب را جوری بخوانيد که تمام 
کلمات کليدی، سرتيترها و ... را از حفظ باشيد و بتوانيد 
کتاب را در ذهن داشته باشيد )یک نوع حافظه تصویری(؛ 
مثاًل: این سرتيتر است، این آیه است و بعد از آن چه جمالتی 
و چه کلماتی آمده است. هر د رسی، هد ف خاص برای خود  
د ارد . تأکيد می کنيم که شما داوطلب عزیز باید مطالعه را 
از روی کتاب درسی انجام دهيد و نه از روی جزوه یا کتاب 
کمک درسی؛ به خاطر آنکه باید ابتدا تسّلط کافی روی 
کتاب درسی پيدا کرده  و سپس از جزوات یا کتاب های 
کمک درسی خودتان بهره  بگيرید. برای مطالعه این درس، 
در مرحله اول، باید هر درس را به صورت   اجمالی مطالعه 
کرده و یک دید کلی نسبت به آن درس پيدا کنيد. در 
مرحله  دوم، از نکات اصلی درس در مورد آنچه خوانده اید، 
سؤال طرح كنيد. در مرحله  سوم، به خواندن دقيق متن 
درس پرداخته و به سؤاالتی که قباًل در ذهنتان طرح شده 
بود، بپردازید، و در مرحله  چهارم، بين دانسته های خود 

ارتباط برقرار کنيد و جزئيات مطالب را به خاطر بسپارید.

ب- آیات و روایات 
آیات،  از مباحث خيلی مهم در کتاب های معارف،  یکی 
عربی  متن  و  فارسی  متن  که  است  روایات  و  احادیث 
آن تقریبًا بيش از شصت درصد سؤاالت کنکور را شامل 
می شود، و اگر کسی این قسمت را به صورت حرفه ای و 
دقيق مطالعه نکند، بيشترین نمره را از دست خواهد داد. در 

خواندن آیات و روایات به این نکات توجه کنيد:
یا  اصلی درس  )سرتيتر  بدانيد  را  آیه  اصلی  موضوع   -1

پاراگراف اصلی یا فرعی(.
2- این آیه از زبان چه کسی یا چه کسانی است؟
3- این آیه درباره چه کسی یا چه کسانی است؟

4- این آیه خطاب به چه کسی یا چه کسانی است؟

معارف اسالمے؛  دقیق و پُر نڪته !
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5- این آیه برای چه زمانی ) قيامت، برزخ، دنيا( است و 
ظرف تحقق آیه کدام است؟

6- کلمات کليدی آیه کدام است؟
7- این آیه با کدام آیه و حدیث و شعر دیگری ارتباط 

معنایی دارد؟
8- حتمًا پاراگراف باال یا پایين آیه را، که با آیه ارتباط دارد، 

مرور کنيد.
9- آیه با چه کلماتی شروع شده و با چه 

کلماتی پایان یافته است؟
10- دانستن ترجمه دقيق آیه.

حتمًا توجه داشته باشيد که آیاتی که 
در بخش »اندیشه و تحقيق« آمده است 
هم خيلی اهميت دارد؛ در صورتی که  
بيشتر داوطلبان از آن غافل می شوند؛ 
درصد  می خواهند  که  کسانی  پس 
باالیی را در این درس بياورند، باید این 
بخش را حتمًا به صورت دقيق مطالعه 

کنند. 
برای یادگيری دقيق آیات، ابتد ا باید  آیه را با ترجمه  آن 
بخوانيد  و بر آن تسّلط پيد ا کنيد . د ر مرحله  بعد  باید  مفهوم 
مرتبط با آن آیه را فر ا گيرید؛ به  طوری که بتوانيد تشخيص 
دهيد  كه کليت آیه یا هر  کد ام از اجزای آن، به چه نکته ای 
اشاره د ارند. برخی از مواقع د ر مجموعه ای از آیات، یا از 
جهت مفهوم یا از لحاظ رابطه  عّلی و معلولی، ميان خود  
آنها نيز ارتباط وجود د ارد ، که باید به این موضوع نيز به 
خوبی دقت کنيد. توجه 

به ارتباط آیات با متن کتاب یا تيتر با آن موضوع و ارتباط با 
آیات و روایات هم  مفهوم و حتی ارتباط با اشعار نيز قسمت 

بسيار مهم این د سته از نکات و سؤاالت است.
گاهی  زیرا  فرا گيرید؛  خوب  را  آن   متن  باید   روایات  د ر 
سؤاالتی به صورت جای خالی از متن روایات مطرح می شود . 
یا  با آن روایات  یا مفهوم مرتبط  قد م د وم، فهم موضوع 

جمالت متن یا آیات هم  مفهوم با آن است. گاهی نيز اشعار 
حذف نشد ه مرتبط با آیات یا مفهومی خاص مورد  سؤال 

قرار می گيرند ، که تسّلط بر مفهوم آنها نيز الزم است.

ج- تست زدن
د ر د رس معارف اسالمی، خواند ن، تکرار و تسّلط بر مفاهيم، 
مهم ترین عامل موفقيت است، و این د رس، مانند  د روس 
اختصاصی نيست که بخواهيم زمان زیاد ی را د ر آن صرف 
تست زنی کنيم. مهم آن است كه د ر تنظيم زمان، 

حدود  هفتاد د رصد  وقتتان را معطوف به مطالعه و مرور 
زدن  تست  به  را  باقی ماند ه  د رصد   و سی  کنيد  درس ها 
اختصاص دهيد؛ به عبارت دیگر، در درسی مانند معارف، 
خواندن دقيق و مرورهای پی در پی می تواند خيلی کارساز 
باشد و تست زدن در اولویت بعدی است. برای تست زدن، 
از تست های سال های قبل آزمون های سراسری استفاده 
نشان گذار  حتمًا  زدن  تست  در  کنيد. 
و  نکنيد  فراموش  را  تست ها  کردن 
درست،  تست های  غلط،  تست های 
تست های »نزده«، تست های شک دار و 
... را با عالمت های خاص نشان دار کنيد 
آن  بعدی،  مطالعه های  در  بتوانيد  تا 
تست های خاص و عالمت گذاری شده 

را مرور کنيد.
    طراحان گاهی در تست، به جای 
کلمات  از  کتاب،  کلمه  دقيق  آوردن 
گویی  می کنند.  استفاده  آن  مترادف 
فقط  داوطلب  که  بفهمند  می خواهند 
نيز  را  اینكه مفهوم آن كلمات  یا  را حفظ کرده  کلمات 
فهميده است؛ پس حتمًا در هنگام مطالعه و بعد در زمان 
تست زنی، به این نکته توجه داشته باشيد. اطمينان داشته 
باشيد که با تمرین و ممارست و مرور پی درپی و مستمر، 
کم کم می توان روش ایده آل مطالعه درس معارف اسالمی 
درصدی  به  دستيابی  برای  را  کافی  تسّلط  نتيجه  در  و 

مطلوب و مناسب در آن، به دست آورد.

یکی از مباحث خیلی مهم در کتاب های معارف، آیات، احادیث و روایات است که 

متن فارسی و متن عربی آن تقریبًا بیش از شصت درصد سؤاالت کنکور را شامل 

می شود، و اگر کسی این قسمت را به صورت حرفه ای و دقیق مطالعه نکند، بیشترین 

نمره را از دست خواهد داد

در درسی مانند معارف، خواندن دقیق و مرورهای پی در پی می تواند خیلی 

کارساز باشد و تست زدن در اولویت بعدی است. برای تست زدن، از تست های 

سال های قبل آزمون هاي سراسری استفاده کنید
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