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

فرا رسیدن نیمه شعبان ، خجسته زاد روز 

حرضت مهدی )عج( 
و عیدسعید نوروز بر همگان تهنیت باد

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

مهلت ثبت نام به پایان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 

و جمعه 1401/2/30

مهلت ثبت نام به پایان رسيد.سراسري
چهارشنبه 8، پنجشنبه 9، 

جمعه 10 و شنبه 1401/4/11

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
یکشنبه 3/29 تا 

یکشنبه 1401/4/5
جمعه 1401/6/4

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 14 تا 
سه شنبه 1401/4/21

جمعه 1401/6/4

به پایان رسیدیم، اما ...

بی  بهانه شاد باشيم !

مطالعه یک كنکوری

 در تعطيالت نوروزی

نخستين شماره  پيک سنجش 
در سال جدید )به صورت الکترونيکی( 

دوشنبه 15 فروردین ماه 1401 
منتشر خواهد شد

تعطيالت نوروز؛  
فرصتی مناسب  برای توانمند 
شدن در رقابت علمی كنکور

اطالعيه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائيه :

  آزمون جذب عمومي  تصدي منصب قضاء )ویژه طالب( سال 1400

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

  تمدید مهلت ثبت نام و اصالح دفترچه 
راهنمای آزمون كارشناسی ارشد فراگير

 پيام نور سال 1401

اطالعيه سازمان اداري

 و استخدامي كشور در خصوص :

 تکميل ظرفيت آزمون 

استخدامي خاص 

فرزندان شهدا و فرزندان 

جانبازان هفتاد درصد و باالتر 
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11 شعبان
خجسته زاد روز 

حضرت علی اكبر )ع( 
و روز جوان بر تمام 
شيفتگان اهل بيت )ع( 

و جوانان برومند 
ایرانی تهنيت باد 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
اگر مي توانید، هر روز را نوروز کنید؛ یعني در 
با یکدیگر  راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و 

پیوند داشته باشید. 

بهار  و  پُرباران  ابر  با  را  خود  رحمت   ! خدایا 
پُرآب و گیاهان خوش منظر و شاداب بر ما نازل 
فرما، و باران درشت قطره بر ما فرو فرست که 
مردگان را زنده کند و آنچه از دست ما رفته 

است، به ما باز گردانَد. 

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هیچ چیز مانند نماز، بینِي شیطان را به خاک 
نمي مالد؛ پس نماز بگزار و بینِي شیطان را به 

خاک بمال.

اکنون که در واپسین روزهای قرن چهاردهم شمسی 
و در آستانۀ آغاز قرن جدید به سر می بریم، اکنون 
بهار  رسیدن  فرا  شوق  از  بی قرارمان  دل های  که 
از  ماالمال  سینه های  در  نو،  سال  شروع  و  طبیعت 
امید و آرزوهایمان می تپد، اکنون که پس از گذشت 
ناشی  بسیار  غم های  از  سرشار  پی  در  پی  روزهای 
از مرگ هم میهنان در اثر گسترش ویروس کرونا، 
به پایان سال پرحادثه دیگری در گذر عمر خویش 
بهانه های  آفرینش  پی  در  که  اکنون  رسیده ایم، 
آیینی  جشن های  در  بودن  هم  دور  برای  کوچکی 
که  اکنون  هستیم،  کهن  نوروز  چون  شکوهمندی 
لشگر سرمای زمستان، در حال شکست و هزیمت از 
نوروز نامدار است و به زودی مسند خویش را به بهار 
جان ها واگذار خواهد کرد، ... اکنون که ...، و سرانجام 
از  شماره  آخرین  و  پنجاهمین  فراز  در  که  اکنون 
بیست و ششمین سال انتشار نشریه مان، که سعی 
خدمتگزاری،  سال های  این  تمام  در  است  کرده 
صدای فرزندان شریف میهن و امیدهای آینده این 
سرزمین باشد، قرار گرفته ایم، همراه با شما، از بن 
دندان و از اعماق سویدای دِل بی قرار و جاِن شیدا و 

عاشقمان، پروردگار عالمیان را می خوانیم که:
یا مقلّب القلوب و االبصار

یا مدبّر اللیل و الّنهار
یا محّول الَحول و االحوال

َحّول حالنا الي احسن الحال
و با شما خوبان عهد و پیمان می بندیم که به شرط 
ادامۀ حیات، در سال نو، با انرژی و توان و شوق بیشتر 
و افزون تری، در خدمت شما عزیزان باشیم تا بتوانیم 
باز هم پاسخگوی نیازهای فکری و فرهنگی تان در 
راستای موفقیت شما در آزمون های پُرشمار برگزار 

شونده از سوی سازمان سنجش باشیم.
اینک در فرجام این مقال، که همزمان با پایان سال 
شما  با  است،  شده  سپری  قرِن  روزهای  واپسین  و 

نغمه سر می دهیم و می خوانیم که:
ریخت  فرو   / آغاز  نکردیم  اّما  رسیدیم،  پایان  به 
 /  ! روشِن عشق  ای  ببخشای   / پرواز  نکردیم  پَرها، 
بر ما ببخشای / ببخشای اگر صبح را ما به مهمانِی 
پیراهن  روی  اگر  ببخشای   / نکردیم  دعوت  کوچه 
از  اگر  را  ما  ببخشای   / نیست  عبوِر سحر  نشان  ما 
حضور فلق روی فرِق صنوبر، خبر نیست / نسیمی  
تا دشت  و  فکنده ست  در کمندی  را  گیاِه سحرگاه 
بیداری اش می کشاند / و ما کمتر از آن نسیمیم / در 
آن سوی دیوار بیمیم / ببخشای ای روشن عشق ! / 
بر ما ببخشای / به پایان رسیدیم، اّما نکردیم آغاز / 

فرو ریخت پرها، نکردیم پرواز

بهارانتان خجسته باد و
نوروزتان پيروز

به پایان رسیدیم، اما ...
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امکان پرداخت وام شهریه برای دانشجویان 

انتقالی به داخل فراهم شد

بر اســاس ضوابط پرداخت وام های دانشــجویی 
صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم، پرداخت 
تکميلی  تحصيالت  دانشــجویان  به  شهریه  وام 
انتقالی از خارج به داخل کشور، در صورت وجود 

اعتبار، امکان پذیر شد. 
همچنین شــرایط، ضوابط، مبالغ جدید و نحوه ثبت نام 
برای وام ویژه دکتــری و وام ضروری، حداکثر تا تاریخ 
27 فروردین ماه ســال 1401 اعالم خواهد شد. ضمناً 
امــکان پرداخت وام تا قبل از پایان ســال جاری، برای 
دانشگاه هایی که در موعد مقرر اقدام کنند، وجود دارد.

شــرایط و مبالغ پرداخت وام شــهریه ویژه دانشجویان 
دوره های نوبت دوم، دانشــگاه های دولتی، مراکز وابسته 
به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای 
و دانشــگاه پیام نور، جامع علمی ـ کاربردی، غیردولتی 

غیرانتفاعی، و آزاد اسالمی، به شرح زیر است:
پرداخت وام شــهریه به دانشجویان شهریه پرداز شاغل، 
دوره هــای مجازی و دانشــجویان مقاطــع تحصیالت 
تکمیلــی انتقالی از خارج به داخل کشــور، در صورت 
وجود اعتبار، امکان پذیر خواهد بود. ضمناً دانشــجویانی 
که مطابق ضوابط و مقررات کشــوری از پرداخت تمام 
یا بخشــی از هزینه های تحصیلی خود معاف هســتند، 

مشمول وام شهریه نمی شوند.
الزم به یادآوری اســت که پرداخت وام به دانشــجویان 
دوره هــای پردیس، در صــورت وجود اعتبــار مازاد و 
موافقت صندوق رفاه دانشجویان، امکان پذیر خواهد بود.

گفتنی است که مبلغ هر وام در هر نیمسال برای مقطع 
کاردانی و کارشناسی پیوســته و ناپیوسته 13 میلیون 
ریال، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، مقطع 
دکتری حرفه ای و دکتری پیوســته 26 میلیون ریال، و 
مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته 65 میلیون ریال است.

از سوی سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای اعالم شد :

نحوه برگزاری كالس های دانشگاه فنی و 
حرفه ای در سال 1401 

سرپرســت دانشــگاه فنی و حرفــه ای، نحوه 
 برگزاری کالس های درس این دانشگاه را در سال

 ۱۴۰۱ اعالم کرد.
دکتر عرفان خسرویان، درباره نحوه برگزاری کالس های 
درس دانشگاه فنی و حرفه ای در سال 1401، گفت: نظر 
بــه انجام موفقیت آمیز واکسیناســیون درصد باالیی از 
استادان، همکاران و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای 
و با توجه به دستور رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری مبنی بر ضرورت از سرگیری آموزش حضوری 
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در نیمسال دوم 
سال تحصیلی به استناد مصوبه  شورای آموزشی و تأیید 
هیأت رئیســه دانشگاه در جلســه  مورخ 21 دی سال 
1400 و تصویب نهایی در جلســه مورخ 27 دی ســال 
1400 شورای دانشگاه، مبنای آموزش در نیمسال دوم 
سال تحصیلی جاری در کلیه واحدهای استانی و مراکز 
تابعه، و آموزش دروس عملی برای دانشجویان بومی به 

صورت حضوری شد.
وی ادامــه داد: بنابرایــن، مقرر شــد که دانشــکده یا 
آموزشکده های وابســته به این دانشــگاه، برنامه ریزی 
نیمســال مذکور را به نحوی انجام دهند که در صورت 
فراهم شدن شرایط و ابالغ آن از طرف سازمان مرکزی 
دانشــگاه، در هر یک از هفته های آموزشی در نیمسال 
مذکــور، به ویــژه از اوایل ســال 1401، آموزش تمام 
دروس، اعم از نظری و عملی، به صورت کاماًل حضوری 

انجام گیرد.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: اما با 
 توجه به شکننده بودن شرایط مرتبط با بیماری کووید - 19 
و شــیوع ســویه جدید ویروس کرونــا )اُمیکرون( در 
اســتان ها و شهرســتان های مختلف کشــور و احتمال 
گســترش آن، در جلســه  مذکور مقرر شد که آموزش 
دروس با ماهیت های عملی و نظری در نیمسال دوم، با 

رعایت نظر ستاد کرونای استان ها انجام گیرد.
وی یــادآور شــد: در صورت ایجاد تغییــرات مثبت در 
شــرایط بهداشتی کشــور، نســبت به حضوری شدن 
آموزش تمامی دروس در ادامه  نیمسال )به ویژه در سال 

جدید(، تصمیم گیری خواهد شد.

از سوی صندوق رفاه دانشجویان اعالم شد: 

شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت 
وام دانشجویی

شــرایط عمومی و آموزشــی برای دریافت وام 
دانشجویان  رفاه  صندوق  ســوی  از  دانشجویی، 

وزارت علوم اعالم شد.
خالصه شــرایط عمومی و آموزشــی برای دریافت وام 
دانشــجویی، از ســوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم اعالم شد. بر اساس اعالم صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم، دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، 

در اولویت دریافت وام دانشجویی قرار دارند.
ضمناً سنوات مجاز دریافت وام برای دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارشــد، چهار نیمســال، و برای دانشجویان 
مقطع دکتری، هشت نیمسال از زمان شروع به تحصیل 

است.
همچنین دانشجویان برای دریافت وام دانشجویی، باید 
در حداکثر تعداد واحدهای آموزشــی مطابق ضوابط و 
مقررات آموزشــی دانشــگاه ثبت نام کــرده و بورس یا 
کمک هزینه تحصیلی نیز از ســایر ســازمان ها دریافت 
نکرده باشــند و دانشــجو نیز نباید بدهی معوق به این 

صندوق نداشته باشد.
از دیگر شرایط دانشجویان برای دریافت وام دانشجویی 
این اســت که مرخصــی تحصیلی بدون احتســاب در 
ســنوات مجاز دانشجو، حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی، 

جزو سقف مدت استفاده از وام وی محاسبه نمی شود.
ضمنــاً امکان دریافت وام برای دانشــجویان مهمان نیز 

صرفاً از طریق دانشگاه مبدأ امکان پذیر است.
الزم به یادآوری اســت که درخواســت وام در نیمسال 
پنجم کارشناسی ارشد و نیمسال نهم دکتری، در صورت 

وجود اعتبار کافی، پرداخت خواهد شد. 
گفتنی اســت که دانشــجویان تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، مانند: کمیته امداد و ســایر نهادهای حمایتی، 
با ارســال مدارک الزم، از اولویت دریافت وام و افزایش 

سقف وام نسبت به سایر دانشجویان برخوردار هستند.
همچنین دانشــجویان دارای بیمه اختیاری و پاره وقت 
)مانند: طالب حوزه علمیه، افراد تحت پوشــش کمیته 
امــداد مدرســین حق التدریس بیمه شــدگان حرف و 
مشــاغل آزاد خویش فرما و زنان خانــه دار( می توانند از 

وام های صندوق رفاه دانشجویان بهره مند گردند.
زمان ثبت نام وام های دانشــجویی در نیمسال دوم سال 
تحصیلی 1400ـ  1401 حداکثر تا تاریخ 25 اردیبهشت 

ماه سال 1401 است.
الزم اســت کــه متقاضیان تــا تاریخ فوق، نســبت به 
تشکیل پرونده یا در صورت داشتن پرونده، نسبت ثبت 

درخواست وام و ارسال مدارک الزم اقدام کنند.
بدیهی اســت کــه تاریخ فــوق فعاًل نهایی بــوده و در 
صورت تمدید مجدد از سوی صندوق رفاه دانشجویان، 

اطالع رسانی خواهد شد.
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
 TOEFL ، نظیــر بین المللــی  آزمون هــای  در  متقاضیــان شــركت  اطــاع  بــه 
GRE،IELTS و ... می رســاند بــا توجــه بــه وجــود تعــدادی افــراد و شــركت های ســود 
ــا  ــر اخــذ مــدارك مــورد نظــر، ب ــا تبلیغــات و وعده هــای واهــی مبنــی ب جــو كــه  ب
مشــخصات داوطلــب  اقــدام بــه كاهبــرداری و اخــذ مبالــغ قابــل توجهــی از ایــن افراد 
می نماینــد، ایــن ســازمان بــه عنــوان ناظــر آزمون هــای  بین المللــی در كشــور، ضمــن 
برخــورد قانونــی و معرفــی ایــن مراكــز بــه مراجــع قضائــی، مــوارد ذیــل را  بــرای اطاع 

ــد: ــادآوری می نمای ــان ی متقاضی
1 -  تنهــا مداركــی از طریــق ایــن ســازمان مــورد گواهــی و تأییــد قــرار خواهنــد گرفت 
كــه قبــًا مجــری آزمــون از ســوی ایــن ســازمان مجــوز برگــزاری آن را دریافــت نمــوده 
باشــد؛ لــذا قبــل از پرداخــت هرگونــه وجــه از طریــق ســایت ســازمان ســنجش آموزش 
ــان  ــز اطمین ــودن مرك ــاز ب ــه مج ــبت ب ــل( نس ــای بین المل ــش آزمون ه ــور )بخ كش

ــل نمایید. حاص
ــون برخــورد خواهــد شــد و  ــر قان ــا داوطلبانــی كــه مرتكــب تخلــف شــوند براب 2 - ب
مشــخصات آنــان در فهرســت متخلفــان آزمون هــای ایــن ســازمان قــرار خواهــد گرفت. 
ضمنــً ایــن داوطلبــان از 2 تــا 10 ســال از شــركت در آزمون هایــی كــه ایــن ســازمان 
برگــزار می نمایــد یــا ناظــر آن اســت، محــروم خواهنــد شــد. همچنیــن در صورتــی كــه 
ــد، در هــر  ــام در یكــی مراكــز نماین ــه ثبت ن ــدام ب ــان در طــول محرومیــت اق متخلف
مرحلــه از مراحــل آزمــون از شــركت آنــان در آزمــون جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمد.

3 - مراكــز برگــزاری آزمون هــا موظــف بــه رعایــت قوانیــن بــوده و بایســتی از ثبت نــام 
ایــن افــراد خــودداری نماینــد و در صــورت تخلــف،  مجــوز آنــان لغــو می گــردد.

4 - داوطلبانــی كــه بــا جعــل مــدارك هویتــی ســعی در گمراه نمــودن مجریــان آزمون 
نماینــد و در آن شــركت كننــد و تخلــف آنــان )حتــی پــس از دریافــت مــدرك ( اثبــات 
گــردد، برابــر مقــررات برگــزاری آزمون هــا، مــدارك مربــوط بــه آنهــا باطــل و از شــركت 
ــه  ــه اینك ــه ب ــا توج ــد و ب ــد ش ــال محــروم خواهن ــدت 2 تا10س ــه م ــا ب در آزمون ه
جعــل هــر گونــه اســناد دولتــی و اســتفاده از ســند مجعــول و شــركت كــردن بــه جای 
داوطلــب اصلــی، برابــر قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات مصــوب 1375( جــرم تلقی 
می شــود و مجــازات كیفــری بــه همــراه خواهــد داشــت، ایــن گــروه از متخلفــان بــرای  

صــدور احــكام قضائــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی می گردنــد.
ــای  ــاز آزمون ه ــب امتی ــات صاح ــن مؤسس ــاس قوانی ــه براس ــود ك ــادآور می ش ی
ــخص  ــط ش ــخصَا توس ــتی ش ــا بایس ــام آزمون ه ــل ثبت ن ــه مراح ــی، كلی بین الملل
ــركت  ــام، از ش ــرایط ثبت ن ــت ش ــدم رعای ــورت ع ــود و در ص ــام ش ــی انج متقاض
متقاضــی در آزمــون ممانعــت بــه عمــل خواهــد آمــد و در صــورت مشــاهده هرگونه 
ــای  ــه روش ه ــه ب ــودجو ك ــركت های س ــا ش ــراد ی ــا اف ــه ب ــن زمین ــف در ای تخل
ــد  ــی می نماین ــای بین الملل ــان در آزمون ه ــام متقاضی ــه ثبت ن ــدام ب ــف اق مختل

برخــورد قانونــی خواهــد شــد.

آزمون  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  انتشار  و   1400/12/08 مورخ  اطالعیه  پیرو 
کارشناسي ارشد دوره هاي فراگیر دانشگاه پیام نور سال1401 )نوبت بیست و دوم( در 
تاریخ 1400/12/10، ضمن اعالم اصالحات به شرح زیر مربوط به دفترچه راهنماي 
به منظور  به اطالع متقاضیان ثبت نام در آزمون فوق مي رساند  مذکور، بدین وسیله 
فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از متقاضیاني که تا تاریخ 1400/12/20 
براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که این افراد بتوانند تا پایان 
روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام نمایند؛ 
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنماي ثبت  نام و مندرجات این اطالعیه و فراهم نمودن مدارک و اطالعات 
مورد نیاز، ، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون 

مذکور نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیاني که قباًل ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیري دریافت 

ویرایش  یا  مشاهده  به  نسبت  فوق،  تاریخ  تا  تمایل،  صورت  در  مي توانند،  کرده اند، 
اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمایند.

موارد اصالحي مربوط به دفترچه راهنماي ثبت نام :
رشته  در   )1217456( اسالم  منظر  از  اجتماعی  تعامل  درس  منبع  مؤلف   -1
روان شناسی اجتماعی )121731( "محمدرضا ساالری و دیگران" صحیح است.

2- نام منبع درسی در سه گرایش مدیریت ورزشی با کدهای )121543، 121544 
و 121545 از "روش تحقيق در تربيت بدنی" با کد درس 1215294 به "روش 

تحقيق در علوم ورزشی" تغییر مي یابد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

تمدید مهلت ثبت نام و اعالم اصالحات مربوط به 
دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ارشد 

دوره هاي فراگير دانشگاه پيام  نور سال 1401 
)نوبت بيست و دوم(
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زمستان نفس های آخر خود را می کشد و تا چند روز 
دیگر، بهار با حس زیبای حیات و رشد و شکوفایی، 
از راه می رسد؛ بهاری که آغازگر حس شادمانی است؛ 
گل ها،  رویش  با  طبیعت  بطن  در  که  شادمانی  آن 
نغمه سرایی پرندگان، جوانه زدن درخت ها و طبیعتی 

سرشار از رنگ و بو حس می شود. 
در این میان، داوطلبان کنکور شاید بیش از هر فرد 
بگویید  شاید  باشند.  شادمانی  به  نیازمند  دیگری 
کنکوری و شادمانی؟! اما باید بدانید که شادمانی، یک 
نیاز حیاتی است، و واقعیت این است که همۀ ما دوست 
داریم شاد باشیم؛ حتی اگر به ظاهر، آن را نپذیریم؛ 
در واقع، رؤیاهایمان دربارۀ موفقیت تحصیلی، هدف 
زندگی و ... فقط به این دلیل است که اعتقاد داریم 
این رؤیاها و دست یابی به آنها، ما را شادتر خواهند 
کرد؛ ضمن آنکه افراد شاد، با استعدادتر و در کارشان 
خاّلق تر هستند و در رویارویی با سختی ها تاب و توان 
بیشتری دارند؛ همچنان که سیستم بدنی این افراد، 

قوی تر است و از نظر جسمانی نیز سالم تر هستند.
در کل، می توان گفت که افراد شاد، بخش زیادی از 
وقتشان را به برقراری روابط با خانواده و دوستان و 
آنها  می دهند.  اختصاص  آنها  با  رابطه  از  بردن  لذت 
پروردگار  از  داشته هایشان  تمام  خاطر  به  راحتی  به 
قدردانی می کنند، اغلب در کمک کردن به اطرافیان، 
را  خوش بینی  آینده،  تصور  در  می شوند،  قدم  پیش 
پیشه می کنند، لذت های زندگی را درک می کنند و 
ورزش،  کنند،  زندگی  حال  زمان  در  که  می کوشند 
عادت هفتگی یا روزانۀ آنهاست، و می کوشند که در 
رویارویی با چالش ها استوار باشند؛ اما تنها عدۀ کمی 

از ما می دانیم که چگونه می توانیم شادتر باشیم. 

یکی از بزرگترین موانع در رسیدن به شادمانی، این 
است که بیشتر باورهای ما دربارۀ آنچه شادمانی مان 
را به دنبال دارد، اشتباه است. ما تصّور می کنیم که 
شادمانی باید پیدا شود و شادمانی به تغییر شرایط مان 

بستگی دارد.
ما تصور می کنیم که شادمانی، جایی دور از دسترس 
ما قرار دارد و ما، به شرطی که همه چیز خوب پیش 
برای  برسانیم؛  مکان  آن  به  را  خود  می توانیم  برود، 
مثال، اگر رتبۀ خوبی داشته باشم، اگر دانشگاه خوبی 

قبول شوم، اگر شغل خوبی داشته باشم و ....
سر  بر  کشیدن  انتظار  با  را  وقتتان  که  بگوییم  باید 
فرارسیدن بهانه شادمانی، هدر ندهید. اگر امروز شاد 
نیستید، باید کنترل امور را در دست گیرید و خودتان 
وارد عمل شوید تا بتوانید فردایی شادتر را برای خود 
نیست،  ما  دسترس  از  دور  جایی  شادمانی،  بسازید. 
به  ما نسبت  بلکه در درون ماست. شادی، طرز فکر 
اگر می خواهید  است؛ پس  پیرامونمان  خود و جهان 
فرداهایی شاد را تجربه کنید، تغییر را انتخاب و طرز 

فکرتان را مدیریت کنید و بی بهانه شاد باشید. 
باور اشتباه دیگر، همان طور که پیش از این گفتیم، 
بستگی  شرایطمان  تغییر  به  شادمانی  که  است  آن 
دارد؛ یعنی معتقدیم که: »من انسان شادتری می شوم 
ما،  شادی  عوامل  که  است  این  حقیقت   »  .... اگر 
همواره همراه ماست و این ما هستیم که باید از آن 
عوامل، به نفع خود بهره ببریم. اینکه ما صرفاً به یک 
هدف کوتاه مدت برسیم، موجب خواهد شد که تنها 

شادمانی زودگذری را تجربه کنیم.

چگونه خود را شاد كنيم؟
و  امکانات  ارزش ها،  عالیق،  نیازها،  ما،  از  یک  هر 
به  می شود  باعث  که  داریم  را  خود  خاص  تمایالت 

شیوه ای خاص شاد شویم. 
سرچشمۀ  با  متناسب  باید  شادی،  شیوه  کل،  در 
باشد؛  وی  زندگی  سبک  و  فرد  قوت  نقاط  ناراحتی، 
متعدد  بسیار  افراد،  قوت  نقاط  و  ناراحتی  علل  چون 

است و راهکار شادی باید با شیوۀ زندگی فرد تناسب 
داشته باشد. 

در اینجا چند فعالیت شاد را پیشنهاد می کنیم که با 
توجه به شرایطتان، یک یا چند تا از آنها را انتخاب 
قابل  نتایج  تا شاهد  انجام دهید  برای مدتی  و  کنید 

توجه آن باشید.
* ابراز قدردانی: نعمت ها و داشته هایتان را بشمارید 
یا قدردانی و سپاستان را به یک یا چند نفری که تا 

کنون به خوبی از آنان تشکر نکرده اید، اظهار کنید. 
* تمرین خوش بينی: در دفترچه ای، دربارۀ بهترین 
آینده ای که ممکن است برایتان رقم بخورد، مطلبي 
بنویسید یا بکوشید که جنبه های مثبت هر اتفاق را 

در آن یادداشت کنید. 
برای بخشودن  در دفترچه ای،  * تمرین بخشایش: 
بدی  حقتان  در  یا  رسانده  آسیب  شما  به  که  کسی 
از خشم  را  و خود  بنویسید  است، چند جمله  کرده 
این چند  نوشتن  از  بعد  خالی کنید. خوب است که 
جمله، آن صفحه را پاره کنید و به دور بریزید و آن را 

از صفحۀ ذهنتان نیز پاک کنید.
* تعهد به اهداف: یک یا دو هدف مهم و معنادار را 
انتخاب کنید و وقت و انرژی تان را صرف دنبال کردن 

آنها کنید. 
* درک لذت های زندگی: از طریق تفکر، نوشتن و 
تبادل نظر با دیگران، به لذت ها و خوشی های گذرای 

زندگی به دقت توجه کنید و از آنها لذت ببرید. 
* شرکت در مراسم مذهبی: در مراسم مذهبی و 
مساجد، بیشتر حاضر شوید و وقت مناسبی را برای 
و  آفرینندۀ همه خوبی ها  که  پروردگارتان،  با  نیایش 

زیبایی هاست، انتخاب کنید. 
دوست،  خواه  دیگران،  حق  در  مهربانی:  تمرین   *
خواه  غیرمستقیم،  خواه  مستقیم،  خواه  بیگانه،  خواه 

اتفاقی و خواه برنامه ریزی شده، خوبی کنید. 
* مراقبت از جسم: به انجام فعالیت های جسمانی، 

تمرکز و خندیدن، متعهد شوید. 

بے  بهانه شاد باشیم !
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دوران عید یا دومین گذرگاه طالیی کنکور، یکی از فرصت های بسیار مهم در کنکور 
به طور  عید  تعطیالت  داشت.  آن خواهد  داوطلبان  نتیجه  بر  زیادی  تأثیر  که  است 
معمول از 25 یا 26 اسفند ماه شروع مي شود و تا 14 الي 15 فروردین ادامه دارد، و، 
در صورتی که به صورت درستی از آن استفاده شود، شامل حداقل 12 روز مطالعاتی 
خواهد بود. دانش آموزان در این 12 روز مطالعاتی می توانند روزانه 10 ساعت مطالعه 
با  باشید  کنند که در مجموع حدود 120 ساعت می شود. ممکن است شما معتقد 
مطالعاتی که در طول سال تحصیلی داشته اید، بهتر است که در این ایام استراحت 
کنید؛ اما الزم است بدانید که بسیاری از رقبای شما در این دوران مطالعه خواهند 
کرد و به طور قطع، اگر شما این کار را انجام ندهید، از آنها فاصله خواهید گرفت؛ 
که  زمان هایی،  چنین  در  که  است  این  برتر  داوطلبان  موفقیت  دالیل  از  یکی  پس 
می کنند؛  استفاده  خود  فرصت  و  وقت  از  خوبی  به  آنها  نمی خوانند،  درس  دیگران 
البته حساسیت روزهای نوروز برای داوطلبان کنکور، به این معنی نیست که آنها در 
تعطیالت نوروز فقط و فقط درس بخوانند و استراحت و تفریح را بر خود حرام کنند، 
از  برنامه ریزی درست و حساب شده،  با یک  باید  آنها  این مفهوم است که  به  بلکه 
این روزها بهترین استفاده را ببرند. در این دوره کوتاه، شما می  توانید به جهش قابل 
برای آنکه شما عزیزان داوطلب  یابید.  اثرگذار دست  مالحظه ای در مطالعه مفید و 
ایام، در نهایت آرامش به درس هایتان رسیدگی  بدانید که چگونه می توانید در این 
کنید و همراه با آن، استراحت و تفریح نیز داشته باشید، این مقاله را مطالعه کنید. 

مطالعه در دوران عيد، دو مزیت مهم دارد:
۱- آمادگی مطالعاتی شما افت نمی کند

حتماً برای شما یا یکی از دوستانتان هم اتفاق افتاده است که در سال های گذشته، 
به دلیل مطالعه نکردن یا کم مطالعه کردن در دوران عید یا تابستان، پس از شروع 
مجدد مطالعه، احساس کرده اید که کار دشواری در پیش دارید؛ البته در سال های 
گذشته، به دلیل نبودن حساسیت ویژه، این موضوع اهمیت چندانی نداشت، ولی در 
سالی که شما در آزمون سراسري شرکت می کنید، ارزش لحظات، بسیار زیاد و تعیین 
یا پیشرفت  افت  از زمان هایی که ممکن است شما در آن دچار  کننده است. یکی 
درسی خوبی شوید، همین ایام عید است، و اگر بدون برنامه و با اهمال پیش روید، 
ممکن است که تا آخر تعطیالت همین گونه باشید و به راحتی زمان هاي مهم خودتان 

را نیز از دست بدهید.
2- فاصله خود را با رقبایتان حفظ خواهيد کرد 

در دوران عید، برخی از داوطلبان کنکور، که رقبای شما نیز محسوب می شوند، درس 
می خوانند و برخی دیگر هم اصاًل درس نمی خوانند؛ در این صورت، اگر شما خوب 
مطالعه کنید، از کسانی که درس نخوانده اند، سبقت گرفته و در ضمن، فاصله خود را 

نسبت به دانش آموزانی که درس خوانده اند، نیز کم کرده اید؛ پس برای دستیابی به 
یک رتبه خوب، الزم است که در روزهای عید به خوبی درس بخوانید و با برنامه ای 

حساب شده وارد عمل شوید.
      حاال که اهمیت مطالعه در روزهای تعطیل نوروز را به خوبی دریافتید، الزم است 
به این  تا با یک برنامه درسی خوب، خود را برای انجام این کار آماده کنید. ضمناً 
از داوطلبان در روزهای عید  موضوع توجه داشته باشید که به طور قطع، دسته ای 
مطالعه خواهند کرد، و اگر شما جزو این گروه نباشید، از آنها عقب خواهید ماند. برای 

یک مطالعه خوب و مثمر ثمر، حتماً به مسائل زیر توجه داشته باشید:
الف- انگيزه و عمل را با هم به كار گيرید

تعطیالت عید، برای بسیاری از مردم و از جمله تک تک شما داوطلبان عزیز، جذابیت 
خاصی دارد؛ زیرا، عالوه بر دید و بازدیدها، برنامه های سرگرم کننده تلویزیون و ... نیز 
این روزها را با زیبایی های خاصی همراه می کند. ممکن است دوست داشته باشید که 
در ایام نوروز مطالعه کنید، اما حال و حوصله انجام این کار را نداشته باشید؛ به ویژه 
اگر انجام کار سختی مثل مطالعه، در روزهایی باشد که بیشتر مردم در آن مشغول 
تفریح و شادی هستند. برای اینکه شروع به کار کنید و قدم اول را بردارید، به این 
فکر کنید که داوطلبان زیادی مشغول به مطالعه هستند، و اگر شما هم این کار را 
انجام دهید، می توانید نتیجه بسیار خوبی بگیرید و سال بعد در چنین روزهایی، فارغ 

از هر گونه عذاب وجدان و ناراحتی، مثل دیگران به شادی و تفریح مشغول باشید.
     سریع شروع کنید. وقتی شروع کردید، برداشتن قدم های بعدی ساده تر می شود 
انجام کار مورد نظر، آن قدرها هم که فکر می کردید، سخت نیست؛  و می بینید که 
در ضمن، توجه داشته باشید که رسیدن به هدف های شخصی، بیشتر با فشار روانی 
همراه است؛ زیرا بیشتر اوقات برای رسیدن به هدف، با موانع مختلفی روبرو می شویم. 
اگر به راحت بودن زندگی معتقد باشید و خیال کنید که دیگران تالش نمی کنند 
این نتیجه می رسید که مشکلی در کار شما وجود دارد و در  و موفق می شوند، به 
نتیجه در برخورد با هر مشکلی از آن صرف نظر می کنید و جزئی ترین ناکامی ها برای 
شما غیرقابل تحمل می شود. پرکارها می دانند که زندگی پر از سختی است و در راه 
رسیدن به هدف، باید با موانع و ناکامی های متعددی روبرو شد. به همین دلیل، این 

افراد موانع را می پذیرند و با عزمی جزم به مقابله با آنها می روند.
ب- از شکست نترسيد

بسیاری از داوطلبان عزیز، که تا االن مطالعه خیلی خوبی برای کنکور نداشته اند، 
گمان می کنند که این ایام، دیگر برای مطالعه دیر است. اگر شما نیز جزو این گروه 
هستید، به جای آنکه تسلیم افکار منفی شوید، نحوه برخورد با این افکار را بیاموزید 
تا تحت تأثیر آنها قرار نگیرید. الزم است که این افکار را یادداشت کنید تا بتوانید طرز 
فکر و احساستان را تغییر دهید. با نوشتن افکار منفی، متوجه می شوید 
این است که درباره آن به طور  انجام کار،  از  که دلیل طفره رفتن شما 
نوروز  ایام  که  می کنید  فکر  شما  مثال،  برای  می کنید؛  فکر  غیرمنطقی 
برای مطالعه تمام دروس دیر بوده و پرداختن به آن، از توان شما خارج 
است. ما به شما پیشنهاد می کنیم که به جای نگرانی، عنوان کاری را که 
داشتن  باور  به جای  و  بنویسید  در یک جدول  دهید،  انجام  می خواهید 
کارها  همه  نیستید  مجبور  که  بقبوالنید  خود  به  هیچ،  یا  همه  تفکر  به 
بخشی  روز  تعطیالت، هر  این  در  انجام دهید. همین که  ایام  این  در  را 
از درس های خود را مطالعه کرده یا چند تمرین را حل کنید، احساس 

بهتری خواهید داشت و دیگر خودتان را بدهکار خویش نمی دانید.

مطالعه یک کنکوری در تعطیالت نوروزی
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پ- مهم ها را دریابيد
نگاهی به آنچه قباًل مطالعه کرده اید، بیندازید و ببینید که کدام یک از دروس را خوب 
مطالعه کرده و در کدام دروس ضعیف هستید، و اصاًل طبق بودجه بندی دروس، کدام 
درس ها یا مباحث مهم ترند و وضعیت شما در این درس ها چگونه است. وقتی به این 

سؤاالت پاسخ دادید، می توانید برنامه خوبی را برای خود تنظیم کنید.
ت- برنامه ریزی كنيد

برای  بلندترین گام را  اگر درباره زمان شروع کار خود تصمیم گرفته اید، بدانید که 
آنکه  با وجود  امکان دارد  برنامه ریزی،  از  برداشته اید. حتی پس  به هدفتان  رسیدن 
تصمیم جدی گرفته اید، به برنامه خود پایبند نباشید و در اجرای آن کوتاهی کنید؛ 
در این صورت، الزم است فهرستی از عواملی را که ممکن است شما را از شروع کار باز 
دارد، تهیه کنید و سپس به یافتن راه حل هایی برای برخورد با این مسائل بیندیشید. 
این روش به شما کمک می کند تا نگرش جامع تری نسبت به کاری که تصمیم به 
انجامش گرفته اید، داشته باشید، و خواهید دید که بیشتر اوقات، یافتن یک راه حل 

مؤثر، راحت تر از آن است که تصور می کردید.
ث- توانتان را در نظر بگيرید

یکی از بزرگترین مشکالتی که داوطلبان را بسیار زود از مطالعه خسته می کند، این 
است که برنامه درسی خود را باالتر از توان و یادگیری خود در نظر می گیرند. این 
نشود، شما  انجام  برنامه  مطالعه طبق  مراحل  اولین  وقتی  تا  باعث می شود  موضوع 
نمونه،  عنوان  به  بکشید؛  کار  از  دست  و  شده  ناامیدی  و  یأس  دچار  عزیز  داوطلب 
برخی از داوطلبان، که بعضی از دروس را تا االن مطالعه نکرده اند، گمان می کنند 
که می توانند آن را در ایام عید به پایان برسانند، و وقتی در روزهای اول دچار مشکل 
مطالعه  از  دست  و  دانسته  مقصر  را  زمان  و  زمین  می روند،  پیش  کند  و  می شوند 
نظر گرفتن  در  با  و  باشید  راست  رو  با خودتان  کنید،  به خودتان کمک  می کشند. 
کاستی ها و نقاط قوت خود، یک برنامه ایده آل و خوب چیده و به آن پایبند باشید؛ در 
این صورت، اگر دچار یأس گردیدید، به خود نهیب بزنید که هنوز زمان زیادی را در 
دست خود دارید و با کمی تالش و کوشش بیشتر، می توانید به برنامه تان عمل کرده 

و سپس مجدداً برنامه خود را مطالعه کرده و آن را معتدل تر کنید.
ج- در بهترین مکان مطالعه كنيد

توصیه می کنیم که در دوران عید، مکان ساکتی را براي مطالعه انتخاب کنید. اگر 
امکان انجام چنین کاری برای شما وجود ندارد، بکوشید که خود را عادت دهید تا 
بر اساس ساعت مطالعاتی که از پیش تعیین می کنید، عمل نمایید؛ به این ترتیب که 
در اتاق خود بمانید و توجهی به رفت و آمدها نداشته باشید و در جواب مهمانی که 
به اتاق شما می آید، با متانت اشاره کنید که در حال درس خواندن هستید و زمان 
دیگری را به دیدن وي و صحبت با او اختصاص خواهید داد. یادتان باشد که گفتن 
یک »نه« کوچک، بهتر از عذاب وجدان چند ساعته بیان کردن یک »بله« دردسر ساز 

است !
چ- خوش بگذرانيد !

خوش گذرانی فقط این نیست که شما در تمام ایام عید، مشغول گشت و گذار و دید و 
بازدید و ... باشید. می توانید سه روز کامل را در این پانزده الي بیست روز، برای خودتان 
تعطیل کنید و در آن سه روز، فقط به استراحت و تفریح در هوای دلچسب بهاری و 
تمدد اعصاب بپردازید. در این سه روز، به هیچ عنوان مطالعه نکنید، بازی فکری و 
بحث و جدل نداشته باشید و بیشتر به انجام فعالیت های فیزیکی و گفتن و خندیدن 

تحرک  و  ورزش  و 
سبک و استفاده از هوای 

بهاری بپردازید. ممکن است 
و  فامیل  به  نوروز،  ایام  در  که 

پشت  که  آشنایانی  و  دوست 
کنید.  برخورد  هستند،  کنکوری 

مواظب باشید که برخورد با این افراد و 
صحبت های آنها، شما را تحت تأثیر خود 

قرار ندهد.
عيد  داشتن یک  برای  زیر  نکات  به  حتمًا 

كنکوری دقت كنيد:
1- یادتان باشد که این دوره، فقط دو الي سه هفته 

باشید که تمام کارها و  انتظار داشته  نباید  و  است 
مطالعات عقب افتاده خود را بتوانید در این دوره انجام 

دهید.
2- برنامه خود را پس از تنظیم، به یک فرد آگاه نشان 

دهید و، در صورت لزوم، از نظرات مشورتی وی حتماً بهره 
بگیرید.

قابل  بخش  که  متوجه شدید  هفته،  یک  پایان  در  اگر   -3
مالحظه ای از تصمیمات خود را اجرا نکرده اید، برنامه تان را 
بازبینی کرده و قسمت های کم اهمیت تر آن را حذف کنید.

نباید  باشد،  درسی ضعیف  در  پایه شما  که  هم  قدر  هر   -4
آن درس را به طور کامل حذف کنید. چه بسا در این گونه 
دروس بتوانید مباحثی را بیابید که مطالعۀ آن مباحث برایتان 

ساده تر باشد.
5- اگر تا االن طبق  برنامه خود به خوبی پیش رفته اید، سعی 
کنید که در این ایام، همه دروس را در برنامه خود داشته باشید.

6- به پشت کنکوری ها توصیه می شود که ایام نوروز را به جمع بندی 
دروس سال آخر اختصاص دهند. در این دوره می توان به رفع 
اشکالت مربوط به دروس سال آخر پرداخت و با جمع بندی دروس 
آماده شد. پایاني، که مرور همه سر فصل هاست،  برای مرحله 

نوروز  یک  داشتن  در  مؤثر  گامی  درسی،  برنامه  یک  تهیه   -7
تحصیلی است. به صورت هفتگی و روزانه، برنامه خود را تنظیم 
کنید تا بتوانید از تمام ساعات بیکاری تان در ایام نوروز استفاده 
کنید. از هر برنامه چند نسخه تهیه کنید و آن را در نقاطی 
که بیشتر به آنها رفت و آمد دارید، بچسبانید. انجام این کار 

باعث می شود تا حواستان بیشتر به برنامه درسی تان باشد.
8- زمان برای بازی و سرگرمی و ... بسیار است. دوستان شما 
در حال تفریح هستند، ولی شما با دوره کردن درس های 
پایانی  برای بخش  اولین گام در آماده شدن  گذشته، که 
را  آنها  می توانید  است،  سراسري  آزمون  در  سال حضور 

کاماًل از گردونه رقابت در این آزمون خارج کنید !
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ـــخ 1400/01/24  ـــون در تاری ـــن آزم ـــام ای ـــای ثبت ن ـــه راهنم ـــار دفترچ ـــرو انتش پی
ــورخ 1400/01/31، 1400/02/05، 1400/02/12،  ــای مـ ــن اطالعیه هـ و همچنیـ
ــتخدامی  ــون اسـ 1400/02/15، 1400/11/20 و 1400/11/25 در خصـــوص آزمـ
ـــوع  ـــر )موض ـــد و باالت ـــاد درص ـــازان هفت ـــدان جانب ـــهدا و فرزن ـــدان ش ـــاص فرزن خ
تکلیـــف بنـــد ج مـــاده 87 قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه، موضـــوع آزمـــون 

اســـتخدامی مـــورخ 1400/04/12(، بـــه اطـــالع می رســـاند:
ــه  ــم( دفترچـ ــرات مهـ ــم )تذکـ ــش هفتـ ــد )12( بخـ ــراي بنـ ــتاي اجـ در راسـ
ـــغل  ـــی از ش ـــت برخ ـــه ظرفی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــده و ب ـــاد ش ـــام ی ـــاي ثبت ن راهنم
ـــده  ـــل نش ـــده تکمی ـــاد ش ـــون ی ـــر در آزم ـــی حاض ـــتگاه های اجرای ـــای دس محل ه
اســـت، بنابرایـــن، ایـــن امـــکان بـــرای متقاضیـــان پذیرفتـــه نشـــده ای کـــه در 
ـــا در  ـــت ت ـــده اس ـــم گردی ـــد، فراه ـــرکت نموده ان ـــوط ش ـــتخدامی مرب ـــون اس آزم
ـــام،  ـــای ثبت ن ـــه راهنم ـــده در دفترچ ـــالم ش ـــراز اع ـــرایط اح ـــودن ش ـــورت دارا ب ص
ــورخ 1400/12/26  ــنبه مـ ــا روز پنجشـ ــورخ 1400/12/22 تـ ــنبه مـ از روز یکشـ
بـــه درگاه اطالع رســـانی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور مراجعـــه نمـــوده 
و نســـبت بـــه انتخـــاب شـــغل محل هـــای جدیـــد از بیـــن شـــغل محل هـــای 

ـــد. ـــدام نماین ـــده، اق ـــالم ش اع
ـــی  ـــکات اصالح ـــتن ن ـــر داش ـــا در نظ ـــه ب ـــرورت دارد ک ـــان، ض متقاضي
ـــرایط  ـــی و ش ـــراز تحصيل ـــرایط اح ـــالع از ش ـــور اط ـــه منظ ـــل، ب ذی
اختصاصـــی دســـتگاه های پذیرنـــده، دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام 
ـــازان  ـــدان جانب ـــهدا و فرزن ـــدان ش ـــاص فرزن ـــتخدامی خ ـــون اس آزم
ـــت  ـــح اس ـــه توضي ـــد. الزم ب ـــه نماین ـــر را مطالع ـــد و باالت ـــاد درص هفت
ــاص  ــتخدامی خـ ــون اسـ ــام آزمـ ــای ثبت نـ ــه راهنمـ ــه دفترچـ کـ
ـــر، از  ـــد و باالت ـــاد درص ـــازان هفت ـــدان جانب ـــهدا و فرزن ـــدان ش فرزن
طریـــق درگاه اطالع رســـانی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور در 

دســـترس اســـت.

اصالحات دفتر چه راهنمای ثبت نام:
1. در عناویـــن شـــغلی مأمـــور اجرایـــی محیط زیســـت 6-1 و نگهبـــان ســـازمان 
حفاظـــت محیـــط زیســـت، بـــا عنایـــت بـــه ضوابـــط بنـــد)ز( مـــاده 42 قانـــون 
مدیریـــت خدمـــات کشـــوری و آیین نامـــه شـــماره 44178/88384 مـــورخ 
1389/04/22 از داوطلبـــان متقاضـــی، ارزیابـــی عملـــی ســـنجش ســـالمت 

جســـمانی، روانـــی و توانایـــی انجـــام کار بـــه عمـــل خواهـــد آمـــد.
ــوم  ــی »علـ ــته تحصیلـ ــت« رشـ ــغل »کاردان حراسـ ــراز شـ ــرایط احـ 2. در شـ

انســـانی« حـــذف گردیـــده اســـت.

تذكرات مهم:
ـــت  ـــل ظرفی ـــرای تکمی ـــاً ب ـــه از آزمـــون، صرف ـــه اینکـــه، ایـــن مرحل ـــا توجـــه ب 1. ب
ــر  ــون فوق الذکـ ــی در آزمـ ــده نهایـ ــرد پذیرفته شـ ــد فـ ــای فاقـ ــغل محل هـ شـ
ـــرکت  ـــوط ش ـــتخدامی مرب ـــون اس ـــه در آزم ـــی ک ـــاً متقاضیان ـــن، صرف اســـت، بنابرای
نمـــوده باشـــند، مشـــروط بـــه دارا بـــودن شـــرایط ذیـــل، مجـــاز بـــه انتخـــاب 

شـــغل محل هـــای اعـــالم شـــده هســـتند:
ـــه  ـــدارک ب ـــه بررســـی م ـــرای مرحل ـــرات مکتســـبه، ب ـــب نم ـــاس ترتی ـــر اس ـــف- ب ال

دســـتگاه های اجرایـــی معرفـــی نگریده انـــد.
ب- در صـــورت معرفـــی شـــدن بـــرای مرحلـــه بررســـی مـــدارک، بـــه عنـــوان 

پذیرفته شـــده نهایـــی اعـــالم نگردیده انـــد. 
ـــبت  ـــده، نس ـــالم ش ـــراز اع ـــرایط اح ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد، ب ـــان می توانن 2. متقاضی
ـــب  ـــه ترتی ـــد، ب ـــا را دارن ـــراز آنه ـــرایط اح ـــه ش ـــی ک ـــغل محل های ـــاب ش ـــه انتخ ب

ـــد. ـــدام نماین ـــل اق ـــغل مح ـــج )5( ش ـــر پن ـــت، حداکث اولوی
ـــبه  ـــره مکتس ـــب نم ـــاس ترتی ـــر اس ـــان ب ـــت، متقاضی ـــل ظرفی ـــه تکمی 3. در مرحل
در ســـقف هـــر یـــک از اولویت هـــای انتخابـــی و بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای 
ـــان در  ـــرش متقاضی ـــد. پذی ـــد ش ـــه خواهن ـــه پذیرفت ـــن مرحل ـــده در ای ـــالم ش اع
هـــر یـــک از شـــغل محل هـــا، صرفـــاً بـــر اســـاس نمـــره مکتســـبه آنهـــا و در 
ـــغل  ـــاب ش ـــت انتخ ـــن اولوی ـــر گرفت ـــن درنظ ـــان، ضم ـــایر متقاضی ـــا س ـــت ب رقاب

محل هـــا، صـــورت خواهـــد پذیرفـــت.
ـــد از اعـــالم  ـــا، بع ـــدام از اولویت ه ـــر ک ـــان در ه 4. در صـــورت قبولـــی متقاضی
ـــت  ـــته اس ـــذا شایس ـــدارد؛ ل ـــود ن ـــت وج ـــر اولوی ـــی و تغیی ـــکان جابجای ـــه، ام نتیج
ـــت الزم را  ـــا دق ـــب اولویت ه ـــاب ترتی ـــوص انتخ ـــرم در خص ـــان محت ـــه متقاضی ک

ـــند. ـــته باش داش
ـــتخدامی  ـــای اس ـــغل محل ه ـــت ش ـــه فهرس ـــت ک ـــادآوری اس ـــه ی الزم ب

در ســـایت ســـازمان ســـنجش آمـــده اســـت.

سازمان اداري و استخدامي كشور

اطالعيه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص:

 تکميل ظرفيت آزمون استخدامي 
خاص فرزندان شهدا و فرزندان 
جانبازان هفتاد درصد و باالتر 

)موضوع تکليف بند ج ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه(
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)ویژه  قضاء  منصب  تصدي  عمومي  جذب  آزمون  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
طالب( حوزوی  می رساند که معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، در 
نظر دارد که بر اساس تفاهم نامه با مجتمع فقه، حقوق و قضاء اسالمی وابسته به 
ثبت نام منحصراً  نماید.  آزمون  برگزاری  به  اقدام  علمیه،  مرکز مدیریت حوزه های 
به صورت اینترنتي از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور به 
نشاني: www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱2/۱8 آغاز شده 
است و در روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱2/28 پایان مي پذیرد. بر این اساس، ضرورت 
دارد که همه متقاضیان، در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط 
عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، نسبت به 

ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
الف( شرایط عمومی:
1. تابعیت اصلی ایران.

2. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم، ایمان و عدالت.
3. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه. 

4. عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری 
از آنها.

5. طهارت مولد.
6. داشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی.

7. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برخورداری از معافیت های قانونی و 
تحصیلی یا عدم غیبت در خصوص مشموالن.

8. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
9. حسن شهرت، اخالق و امانتداری.

10. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.
11. داشتن حداقل 22 و حداکثر 33 سال تمام در روز ثبت نام.

تبصره: موارد زیر، به شرط ارائه تأییدیه معتبر، به حداکثر سن اضافه خواهد شد:
1. ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال.

2. متقاضیان دانش آموخته سطح سه، به مدت دو سال.
3. متقاضیان دانش آموخته سطح چهار به مدت چهار سال.

متقاضیان تنها می توانند از یک مورد از موارد تبصره مذکور استفاده نمایند و مدت 
اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی تواند از چهار سال بیشتر باشد. 

ب( شرایط اختصاصی:
1. دانش آموختگان سطح دو در گرایش فقه و اصول یا گرایش حقوق و قضاء اسالمی. 

2. دانش آموختگان سطح سه در گرایش های فقه و اصول یا حقوق و قضاء اسالمی.
3. دانش آموختگان سطح چهار در گرایش های فقه و اصول یا حقوق و قضاء اسالمی.

پ- مدارک مورد نياز:
1. مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق، براي خرید کارت اعتباري 

ثبت نام )سریال 12 رقمي(.  
2. آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور ثبت نام.

از سامانه  ریال  میلیون(  )دو  به مبلغ 2/000/000  ثبت نام  اعتباري  3. خرید کارت 
خرید کارت اعتباری در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

4. تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات ارائه شده در زمان ثبت نام.

تبصره۱: عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.
حق  و  شده  باطل  متقاضی  ثبت نام  معتبر،  غیر  عکس  ارسال  صورت  در  تبصره2: 

شرکت در آزمون، از وي سلب مي گردد.
یادآوری مهم: با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص 
اشتباه در ارسال عکس متقاضیان )این موضوع اکثراً براي متقاضیانی رخ داده است که 
ثبت نام آنان از سوی دیگران انجام شده است(، تأکید مي گردد که، عالوه بر کنترل 
اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالي خود دقت نمایید تا عکس 
متقاضی دیگري به جاي عکس شما الصاق نگردد. در صورت ارسال عکس اشتباهي از 
طرف فرد متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي می شود و مطابق مقررات با وي رفتار 

خواهد شد.
ت( زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

1- متقاضیان ثبت نام در آزمون تصدي منصب قضاء )ویژه طالب(، در صورت داشتن 
شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در بندهای »الف و ب« این اطالعیه، باید نسبت 
به تهیه مدارک خواسته شده براساس بند »پ« اقدام کنند و از تاریخ 1400/12/18 
لغایت 1400/12/28 با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور 
نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند. در پایان ثبت نام، به هر یک از متقاضیان، 
کد رهگیري ارائه خواهد شد که الزم است تا پایان مراحل آزمون، این کد را نزد خود 
نگهداري نمایند. ضمناً یادآور مي شود که ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت 

الکترونیکي است و به غیر از روش فوق، هیچ ثبت نامی انجام نخواهد شد.
2- آزمون در روز جمعه مورخ 1401/2/23 به صورت تستی و منحصراً در شهر قم 

برگزار می شود. 
3- کارت ورود به جلسه آزمون، از روز چهارشنبه مورخ 1401/2/21 از طریق درگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
4- ساعت و محل برگزاري آزمون، روي کارت شرکت در آزمون متقاضیان درج خواهد شد.

 منابع آزمون:
- متون فقه: مکاسب محرمه )از ابتدا تا انتها( و مکاسب )از کتاب البیع تا الکالم فی 

شروط المتعاقدین(.
- اصول فقه: رسائل )از ابتدا تا انتها(.

- ادبیات عرب. 
مالحظات  : 

۱- مالک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت نام خواهد بود و مسؤولیت 
بنابراین،  است؛  متقاضي  عهده  به  تقاضانامه،  در  ثبت شده  اطالعات  و سقم  صحت 
کسانی که شرایط الزم برای شرکت در این آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون 

یاد شده خودداری نمایند؛ در غیر این صورت، در مراحل بعدی حذف خواهند شد. 
2- متقاضیان پذیرفته شده در مرحله تستی، به منظور ادامه مراحل استخدامی، به 
مصاحبه علمی و آزمون شخصیت دعوت می شوند و پس از قبولی، به مراحل گزینش 
رهنمون خواهند شد، و پس از قبولی در مرحله گزینش، به مجتمع فقه، حقوق و 

قضاء اسالمی، برای گذراندن دوره آموزشی و کارآموزی معرفی می شوند.

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائيه

اطالعيه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائيه :

  آزمون جذب عمومي  تصدي منصب قضاء
 )ویژه طالب( سال 1400
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این روزها بسیاری از داوطلبان، وقتی حساب و کتاب می کنند، می بینند که به خاطر 
کوتاهی ها و کم کاری های سال های پیش یا تابستان و پاییز و زمستان امسال، اکنون 
مباحثی را نخوانده اند، و نمی دانند که چه زمانی را باید برای مطالعه آنها اختصاص 
دهند. می خواهیم بگوییم که این حس عقب ماندن از برنامه مطالعاتی، عادی و فراگیر 
افسوس  و  آه کشیدن  به جای  و  نشوید  این حس  تسلیم  که  است  این  مهم  است. 
خوردن، دست به کار شوید و تا جایی که می توانید، این کم کاری ها را جبران کنید. 
شاید شما نتوانید همۀ کم کاری های خود را جبران کنید، اما می توانید از حجم آنها 

بکاهید، و موفقیت در همین است.
به عبارت دیگر، نباید ایده آل گرا بود. همیشه تعداد محدودی از داوطلبان، رتبه تک 
رقمی ، دو رقمی یا سه رقمی می آورند، و از طرف دیگر، در بسیاری از رشته محل های 
مطرح و خوب، می توان با رتبه های چهار رقمی نیز پذیرفته شد؛ پس برای کسب یک 
رتبه معقول و خوب هنوز هم دیر نشده است؛ فقط باید دل به کار دهید و قدر هر روزتان 
 را بدانید. فقط توجه داشته باشید که تعطیالت در بهترین حالت بیش از 20 روز نیست، 
اما واقعیت اینجاست که عید نوروز بیشتر به خاطر موقعیت زمانی اش، یک نقطه  عطف 
است، و افرادی که در این برهه جهت حرکت خود را اصالح می کنند، در ادامۀ مسیر، 

وضعیت بهتر و مساعدتری در مقایسه با دیگران دارند. 
برای بهره برداری هر چه بيشتر از این دوران، به نکات زیر توجه فرمایيد: 

 دقت داشته باشید که تعطیالت نوروز، دوران جبران کردن عقب افتادگی هاست، 
نه پیش افتادن از سرفصل های درسی؛ زیرا بعد از تعطیالت نوروز، دومینو وار وارد 
رویدادهایی مثل آمادگی برای امتحانات نهایی می شوید و دیگر فرصتی برای  مطالعۀ 
دروس پایه نخواهید داشت؛ پس ایام نوروز را با محوریت جبران عقب ماندگی های 

درسی تان به پیش بروید.
 یک بازنگري و خانه تکاني درسي انجام دهید و با سنجیدن آنچه که تا االن انجام 
داده اید و آنچه که در آینده الزم است انجام دهید، هر چه بیشتر به سوي موفقیت 
گام بردارید. هدف از این خانه تکانی، نگاهی به وضعیت خودتان و شرایطی است که 

برای همۀ کنکوری ها  نوروزی  آنجایی که تعطیالت  از  دارید. همچنین،  قرار  در آن 
مقطع بسیار حساسی است، هر داوطلبی باید سعی خود را انجام دهد تا از این فرصت 

به خوبی بهره بگیرد. 
از توانایی هایتان خود بریزید؛ برای  نباید برای خود یک برنامۀ سنگین و خارج   
مثال، داوطلبی که تا کنون روزی 2 ساعت مطالعه داشته است، نمی تواند در تعطیالت 
نوروز، روزی 10ساعت مطالعه داشته باشد؛ حتی امکان دارد که شما بعد از چند روز 
ببینید به برنامه ای که برای خودتان طراحی کرده اید، پایبند نیستید و نمی توانید آن 
را اجرا کنید؛ یا برنامه برای شما سبک است و توانایی بیشتری دارید؛ در این صورت، 
می توانید در برنامه خود تغییرات الزم را ایجاد کنید و مباحث کم اهمیت تر را حذف 

یا، در صورت امکان مطالعۀ بیشتر، مباحثی را به آن اضافه نمایید.
 روي یک کاغذ، اسم درس ها را بنویسید و جلوي آن یادداشت کنید که از هر 
درس چه قسمت هایي را خوانده اید، چقدر تست زده اید، و از چه منابعي تست زده اید. 
پر کردن این فرم به شما کمک مي کند که ببینید در کجا قرار گرفته و چه کارهایي 

را انجام داده اید و چه کارهایي را باید انجام دهید.
 این روزها، به جای اینکه دائماً به فکر گذشته باشید و خودتان را به خاطر کارهایی 
که انجام نداده اید، سرزنش بکنید یا آنکه نگران آینده باشید و به حوادثی که ممکن 
است رخ بدهد یا شرایطی که امکان دارد برایتان پیش بیاید، فکر کنید، در زمان حال 
بتوانید  اینکه  برای  کنید.  متمرکز  کنونی تان  موقعیت  به  را  و ذهنتان  کنید  زندگی 
ذهنتان را در زمان حال نگه دارید، روزتان را به بازه های دو ساعته تقسیم کنید و در 
پایان دو ساعت، هر زمان که به چیزی غیر از زمان حال فکر کردید، روی یک برگۀ 
کاغذ عالمت ضربدر بزنید. تالش کنید که افکارتان را به هر آن چه در زمان حال انجام 
می دهید، معطوف کنید؛ حتی اگر به این فکر می کنید که چه وقت این دو ساعت 
تمام می شود، روی کاغذ ضربدر بزنید؛ یا اگر به این فکر می کنید که پس از پایان دو 
ساعت چه کاری را باید انجام دهید، باز هم روی کاغذ ضربدر بزنید و در زمان حال 
باقی بمانید. هر روز سعی کنید تا تعداد ضربدرهایی را که روی کاغذ می زنید، کاهش 

دهید. در پایان هفته، می بایست پیشرفت قابل مالحظه ای داشته باشید.
این  یا  نیست:  خارج  حالت  سه  از  نخوانده اید،  دوران  این  در  را  درسی  اگر   
را  آنها  اما شما  تدریس شده،  درس ها شامل درس هایي می شود که در مدرسه 
نخوانده اید؛ یعني عقب افتاده اید، که در این صورت، باید در اسرع وقت، بسته به 
اهمیت آن، آنها را بخوانید و این نقص را جبران کنید؛ همچنین امکان دارد که 
این درس ها تا به حال در مدرسه درس داده نشده باشند، ولي بعداً تدریس شوند. 
لطفاً شما از کالس خود جلو نزنید و به جاي نگران بودن از اینکه درس ها کي 
تمام مي شود، نگران درس هایي باشید که تمام شده اند و شما هنوز آن دروس را 

تعطیالت نوروز؛  فرصتی مناسب
 برای توامنند شدن در رقابت علمی کنکور
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خالصه نویسي نکرده، نخوانده یا تست نزده اید؛ در نهایت، امکان دارد که این درس ها، 
درس هایي باشند که قرار نیست در مدرسه تدریس شوند. این مباحث را شناسایي 
کنید، به بودجه بندي آن توجه کرده و سعي کنید که تا اول اردیبهشت ماه یا نیمه 
اول آن، این مباحث را هم تمام کنید و براي جمع بندي دوم، که خرداد ماه است، 

آماده شوید.
 اگر درسی را در این دوران خوانده اید، نیز از سه حالت خارج نیست: یا آنها را 

به طور کامل خوانده، خالصه نویسي کرده، 
را  تست هایش  فهمیده،  خوب  کالس  سر 
احساس  آنها  به  نسبت  کاماًل  و  زده اید 
خوبي دارید؛ این مباحث، نقطه قوت شما 
هفته  دو  یا  هفته  هر  آخر  باید  و  هستند 
ذهنتان  در  تا  کنید  مرور  را  آنها  بار،  یک 
تثبیت شوند؛ یا درس ها را خوانده اید، ولي 
کامل  طور  به  هنوز  که  مي کنید  احساس 
با  را  درس ها  این  نگرفته اید.  یاد  را  آنها 
تست زدن، به گروه اول تبدیل کنید. توجه 
کنید: گفتیم که با تست زدن، نه خواندن؛ 
زیرا اگر شما برای این درس ها تست بزنید، 
عالوه بر رفع اشکال، مهارت تست زني خود 
امکان  همچنین  برد.  خواهید  باال  نیز  را 

دارد که درس ها را خوانده  باشید، ولي اصاًل آنها را یاد نگرفته باشید؛ در این صورت، 
به بودجه بندي سؤاالت مراجعه کنید؛ اگر این درس ها اهمیت کمي دارد، شاید بتوان 
آنها را حذف کرد، و اگر پر اهمیت است، یا برای یادگیری آنها وقت بیشتري بگذارید 
و آنها را بهتر بخوانید و روش مطالعه خود را عوض کنید )اگر روشتان درست بود، 
باید تا حاال جواب مي داد(، و یا آنکه با دوستان قوي تر خود، آن مباحث را کار کنید 

و با هم رفع اشکال کنید.
 توجه داشته باشید که هر قدر هم پایه درسی تان ضعیف باشد، هیچ درسی را به 
طور کامل حذف نکنید؛  در این گونه دروس می توانید مباحثی را بیابید که برایتان 
ساده تر باشد )مطمئن باشید که با کمی سعۀ صدر و تالش بیشتر در فراگیری هر 

درسی، می توان به بخشی از مباحث آن درس مسلط شد(.
 برنامه مطالعاتي هر داوطلبي مخصوص خود اوست و هر داوطلب، بهتر از هر فرد 
دیگري، مي داند که در چه درس هایي ضعف و قوت دارد یا چه زماني را باید به مطالعه 
نظر شرایط  از  از طرف دیگر، در حال حاضر، داوطلبان  اختصاص دهد؛  چه درسي 
آمادگي براي کنکور، متفاوتند؛ یعني ممکن است که فردي، دروس خود را چندین بار 
دوره کرده باشد و داوطلب دیگري، هنوز هم برخي از دروس را مطالعه نکرده باشد؛ 

پس نمی توان از نسخۀ دیگران کاماًل کپی برداری کرد!  
از  به منابع تست زني قبلي خود رجوع کنید و فقط در مواردي  این دوران،   در 
کتاب هاي جدید تستي استفاده نمایید که  به منابع تستي قبلي خود مسلط شده  

باشید.
 بسیاري از داوطلبان گروه های آزمایشي علوم ریاضي و فني یا علوم تجربی، به 

به  باید  نوروزی،  تعطیالت  دوران  در  آنها  پس  می کنند؛  بی توجهی  عمومی  دروس 
جبران این ضعف خود بپردازند.

از   بهترین منبع تست زنی، تست های کنکورهای سال های گذشته است )بعضی 
تست های تألیفی هیچ شباهتی به سؤاالت آزمون های سراسری ندارد؛ زیرا گاه بسیار 
آسان تر یا بسیار دشوارتر از آنهاست، و گاه نیز اشتباهات متعدد علمی دارد(. برای 
کنکورهای سال های  تست های  درسی،  مباحث  مطالعه  کنار  در  نیز  عمومی  دروس 
پاسخگو  به صورت مجموعه ای  را  گذشته 
خود  برنامه  در  مثال،  عنوان  به  باشید؛ 
روز  فالن  است  قرار  که  کنید  یادداشت 
گروه  سراسری  آزمون  عمومی  دروس 
پاسخ  را  آزمایشی علوم تجربی سال  98 
تست های  این  بررسی  در  حتماً  و  بدهم، 
زمان  عمومی،  دروس  برای  مجموعه ای 
مطالعه  از  و  باشید  داشته  مّدنظر  هم  را 
به هیچ وجه  نیز  آنها  پاسخنامه تشریحی 

غافل نشوید.
مسافرت  بازدیدها،  و  دید  تفریحات،   
ایام کنار بگذارید و  و تلویزیون را در این 
فقط دو روز از عید را به خودتان مرخصی 

بدهید.
 به اهداف کوچکتر بیندیشید؛ برای مثال، به جای اینکه به رتبۀ شیمی خود در 
آزمون سراسری فکر کنید، هدفتان را مطالعۀ یکی از مباحث شیمی که در آن ضعف 
دارید، قرار دهید و همان مبحث را نیز به دقت بخوانید و به تست های مرتبط با  آن 
هم پاسخ دهید )مبحثی که برایتان خیلی هم سخت نیست، اما به طور کامل نیز به 
آن مسلط نیستید. دقت کنید که اگر مبحثی را بلد نباشید و برایتان خیلی سخت 
باشد، این موضوع، بیشتر عامل ناامیدی شما خواهد شد(. هنگامی که توانستید به 
تست ها پاسخ دهید، به خودتان جایزه بدهید و اظهار شادمانی کنید. در نظر گرفتن 
اهداف کوچک به عنوان پله هایی برای رسیدن به هدف غایی، عالوه بر ایجاد حس 
تنوع، احساس پیروزی را در شما تشدید می کند و باعث می شود که حس موفقیت و 

اقتدار و تسلط بر زندگی، در شما استمرار یابد.
 نکتۀ بسیار مهم این است که قرار نیست شما کل مباحث را مطالعه کنید، بلکه 
در این ایام تعطیل، باید یک مجموعه از مباحث خاص را مرور کرده و نقاط قوت خود 
را تقویت کنید تا در ادامه مسیر بتوانید با دید بهتری حرکت کنید )بعد از تعطیالت 
از  بعد  برای  نخواهید داد؛ پس الزم است که  آزمون سراسری  بالفاصله  نوروز، شما 

تعطیالت هم انرژی و شادابی الزم را داشته باشید(.
»بروس لی« استاد هنر های رزمی می گوید: »از فردی نمی ترسم که صد حرکت را یک 
مرتبه تمرین کرده، بلکه از فردی می ترسم که یک حرکت را صد مرتبه تکرار کرده 
است!« تمام اهداف شما نیز در این ایام باید مرور مباحثی باشد که  از تابستان تا به 

امروز مطالعه کرده اید؛ تا بتوانید نقاط قوت مستمر و پایداری را برای خود بسازید. 

برای كسب یک رتبه معقول و خوب، هنوز هم دیر نشده است؛ فقط باید 

دل به كار دهيد و قدر هر روزتان را بدانيد

تعطيالت نوروز، دوران جبران كردن عقب افتادگی هاست، نه پيش 

افتادن از سرفصل های درسی

»بروس لی« استاد هنر های رزمی می گوید: »از فردی نمی ترسم كه صد 

حركت را یک مرتبه تمرین كرده، بلکه از فردی می ترسم كه یک حركت 

را صد مرتبه تکرار كرده است!« تمام اهداف شما  نيز در این ایام، باید 

مرور مباحثی باشد كه  از تابستان تا به امروز مطالعه كرده اید؛ تا بتوانيد 

نقاط قوت مستمر و پایداری را برای خود بسازید
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  بدین وسیله به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو مي رساند 
که دوره های 179 الی 189 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول ذیل برگزار 
خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، می توانند در 
زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، نسبت به ثبت نام 

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

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

مراکز در سامانه ثبت نام اعالم شده است(.
یادآوری 2: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:3۰ صبح روز 
آزمون، به مرکز برگزاري آزمون که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مراجعه نمایند. 
شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و متقاضیان مي بایست 
نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني مربوطه حضور داشته باشند. 
ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون 

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

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

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

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

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه به 
این سؤاالت پاسخ دهند. 

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

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

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

طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر متقاضی از 
طریق هدست پخش خواهد شدو متقاضیان باید با توجه به متن سؤال، که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط به 
این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته باشند 
که متن سؤاالت شنیداري فقط یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم است 
که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار ببندند، تا ضرري 

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

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

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

کیبورد برخوردار باشند.
ج  – یادآوری های مهم :

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

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

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

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

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

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

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

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونيکي( زبان انگليسي 

پيشرفته توليمو )Tolimo(  دوره های 179 تا 189
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 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   18443 شماره  و   1400/10/29 مورخ   17970/1/101
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون 

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

حذفيات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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