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و  منفی  افکار  دچار  مختلف،  زمان های  در  افراد  همه 
ناامید کننده می شوند که سبب می شود تا افکار و توان 
آنها برای ایجاد تمرکز، یادگیری دروس و آمادگی برای 

آزمون های سراسری، به خوبی عمل نکند.
این وضعیت ممکن است که برای داوطلبان آزمون ها 
و  سراسری،  آزمون های  تا  باقی مانده  روزهای  در 
همین طور امتحانات پایان سال نیز پیش آید. هجوم 
افکار منفی در چنین ایامی تا حدی می تواند طبیعی 
باشد؛ ولی نکته مهم آن است که بتوانید این افکار را 

از خود دور کنید و به مسیرتان ادامه دهید.
آنچه  به  کنید  سعی  مزاحم،  افکار  کردن  دور  برای 
یاد  به  را  موفقیت هایتان  و  بیندیشید  آموخته اید، 

بیاورید.
را  آنها  و  کنید  فکر  مثبت  موارد  به  که  کنید  سعی 
اجازه ندهید که کوچک ترین  در خود تقویت کنید و 
به هم  یا  ناامیدی  یا دشواری مطلب، سبب  فراموشی 

بشود. ریختگی شما 
مشقات  تحمل  از  را  خود  مقصود  و  هدف  همواره 
ذهنتان  در  شده،  آموخته  مطالب  تکرار  و  تمرین  و 

باشید. امیدوار  مجسم کنید و 
مناسب،  تغذیه  ورزش،  و  نرمش  کارها،  در  نظم 
داشتن  و  شادابی  و  آرامش  حفظ  کافی،  استراحت 
تمرکزتان  تا  به شما کمک خواهد کرد  برنامه مّدون، 
حفظ شود، مطالب را به خوبی فراگیرید و با روحیه ای 

آماده، در جلسه آزمون حاضر شوید.
مرحله ای  چه  در  که  می کند  یادآوری  شما  به  برنامه 

هستید و قرار است که به کجا برسید.
آزمون های آزمایشی می تواند ترس و نگرانی شما را از 
به هدفتان  نباید  آزمون ها  این  اما  آزمون کاهش دهد، 

تبدیل شود.
و  کنید  استفاده  خوبی  به  باقی مانده  فرصت های  از 
برنامه  مطابق  و  مناسب  زمان  در  را  کارهایتان  همه 
فرصت  حال  به  تا  که  مباحثی  به  ضمناً  دهید.  انجام 
به  بلکه  نکنید،  فکر  کنید،  مطالعه  را  آنها  نکرده اید 

بیندیشید. دهید،  انجام  می توانید  آنچه 
با  شده،  آموخته  مطالب  مرور  ضمن  خاتمه،  در 
روحیه ای شاداب، خود را برای حضور در آزمون اصلی 

آماده کنید؛ یقیناً به هدف خود خواهید رسید. 
با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان

تفکر منفی، ممنوع! 

اخبار هفته
یادداشت هفته

سالروز شهادت استاد مطهری و 
روز معلم گرامی باد

سرپرسـت مرکـز المپیـاد علمـی- دانشـجویی و 
بین الملـل سـازمان سـنجش  آزمون هـای  امـور 
آموزش کشـور، زمان و جزئیات برگزاری بیسـت و 
هفتمین دوره المپیاد علمی – دانشـجویی کشـور 

را تشـریح کرد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش، دکتـر 
غالمرضـا یـادگارزاده، بـا اعـالم اینکه آزمـون غیرمتمرکز 
بیسـت و هفتمیـن دوره المپیـاد علمـی – دانشـجویی 
کشـور، روز جمعـه 23 اردیبهشـت مـاه برگزار می شـود، 
گفـت: این آزمون در سـه مرحلـه برگزار می شـود. آزمون 
مرحلـه غیرمتمرکـز ایـن المپیـاد بـا نظـارت سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور، از سـوی دانشـگاه های مربوط 
در مناطـق ده گانـه )دانشـگاه های تربیت مـدرس، تبریز، 
مازنـدران، بوعلی سـینا همدان، رازی کرمانشـاه، اصفهان، 
شـیراز، شـهید باهنـر کرمان، فردوسـی مشـهد و شـهید 
چمـران اهـواز( چند روز قبـل از آزمون کارشناسی  ارشـد 
و در تاریخ 23 اردیبهشـت ماه برگزار می شـود، و سـپس 
آزمـون متمرکـز المپیـاد علمـی - دانشـجویی، همزمـان 

آزمون غيرمتمركز المپياد علمي ـ دانشجویي
 23 اردیبهشت ماه برگزار مي شود

بـا آزمـون کارشناسی ارشـد 
روزهـای  در   1401 سـال 
اردیبهشـت   30 و   29،2۸

مـاه برگـزار می شـود.
 وی افـزود: زمـان برگزاری 

آزمـون مرحله نهایی المپیاد علمی- دانشـجویی کشـور 
نیـز از طریق درگاه اطالع رسـانی مرکز المپیاد سـازمان 

سـنجش آموزش کشـور به نشانی:

اعالم خواهد شد.
سرپرسـت مرکـز المپیـاد علمـی ـ دانشـجویی و امور 
گفـت:  سـنجش  سـازمان  بین الملـل  آزمون هـای 
ایـن دوره از المپیـاد علمـی- دانشـجویی کشـور، در 
23رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی، الهیـات و معـارف 
حقـوق،  تربیتـی،  علـوم  اقتصـادی،  علـوم  اسـالمی، 
آمـار،  ریاضـی،  شناسـی،  زیسـت  فیزیـک،  شـیمی، 
مهندسـی بـرق، مهندسـی شـیمی، مهندسـی عمران، 
مهندسـی  کامپیوتـر،  مهندسـی  مکانیـک،  مهندسـی 
طراحـی  نباتـات(،  اصـالح  و  )زراعـت  کشـاورزی 
صنعتـی، علـوم جغرافیایـی، علـوم زمیـن، مهندسـی 
و  مهندسـی صنایـع  روانشناسـی،  متالـوژی،  و  مـواد 
برگـزار  بافـت«  مهندسـی  و  بنیـادی  »سـلول های 

می شـود.
دکتـر یـادگارزاده، بـا اشـاره بـه شـرایط برگـزاری ایـن 
دوره از المپیـاد، یـادآور شـد: هـر سـاله، آزمـون مرحله 
در  متمرکـز  بـه صـورت  و  متوالـی  روز  دو  در  نهایـی 
شـهر تهران از سـوی سـازمان سـنجش آموزش کشـور 
برگـزار می شـد، امـا در سـال های 1399 و 1400 بـا 
توجـه بـه شـرایط و شـیوع بیمـاری کرونـا و همچنیـن 
ضرورت حفظ سـالمت و رفـاه حال متقاضیـان المپیاد، 
مقـرر شـد کـه آزمـون مرحله نهایی، از سـوی سـازمان 
سـنجش آموزش کشـور در دانشـگاه های مراکز مناطق 

ده گانـه و در یـک روز برگـزار شـود.
المپیـاد  بین الملـل  بخـش  برگـزاری  دربـاره  وی 
خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به شـرایط بیمـاری کرونا در 
کل دنیـا، امـکان برگـزاری آزمـون بین المللـی المپیـاد 
علمـی -دانشـجویی در کشـور فراهـم نیسـت و در این 

دوره نیـز ایـن بخـش برگـزار نمی شـود.

https://olympiad.sanjesh.org/Fa/Default.aspx
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سازمان  آزمون های  امور  معاونت  سرپرست 
برگزاری  بر  تأکید  با  کشور،  آموزش  سنجش 
موعد  در   ۱۴۰۱ سال  کارشناسی ارشد  آزمون 
که  آزمون،  این  داوطلبان  تنها  گفت:  مقرر، 
ثبت نام  زمان  در  را  خود  فارغ التحصیلی  تاریخ 
کرده اند،  درج  بعد  به   ۱۴۰۰/۱۲/۱ تاریخ  از 
حوزه  شده،  تعیین  زمان  در  می توانسته اند 
تحصیلشان  محل  شهر  به  را  خود  امتحانی 

دهند. تغییر 
آموزش  سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزمون  اینکه  بیان  با  مروتی،  حسن  دکتر  کشور، 
تاریخ های  در   1401 سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
جمعه  و  پنج شنبه  چهارشنبه،  روزهای  در  مقرر 
برگزار  تعویق  بدون  ماه  اردیبهشت   30 29و   ،2۸
فرایند  اینکه بخش عمده  به  توجه  با  می شود، گفت: 
سؤاالت،  طراحی  همچون  آزمون  برگزاری  اجرایی 
به  پاسخنامه ها  و  آزمون  سؤاالت  دفترچه  چاپ 
حال  در  نیز  آن  قرنطینه  مراحل  و  رسیده  پایان 
آزمون  برگزاری  زمان  تعویق  امکان  لذا  است،  انجام 

ندارد. وجود  کارشناسی ارشد 
برگزاری  زمان بندی  گذشته،  سال  دو  در  افزود:  وی 
ویروس  شیوع  دلیل  به  کارشناسی ارشد،  آزمون 
ورودی،  آزمون های  تعویق  با  و  کرد  تغییر  کرونا 
دانشگاه ها با مشکالت زیادی در برنامه ریزی ثبت نام 
با  اساس،  این  بر  شدند؛  مواجه  خود  دانشجویان 
مبنی  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبات  به  توجه 
برای  ضرورتی  مدارس،  و  دانشگاه ها  بازگشایی  بر 
جمله  از  جاری،  سال  آزمون های  زمان بندی  تغییر 
موقع  به  برگزاری  و  ندارد  وجود  کارشناسی ارشد، 
و  ماه  شهریور  در  نهایی  نتایج  اعالم  باعث  آزمون ها 

ماه می شود. مهر  از  شروع سال تحصیلی جدید 
سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاونت  سرپرست 
در  اجتماعی  فاصله  رعایت  درباره  کشور،  آموزش 
اصاًل  داوطلبان  گفت:  کارشناسی ارشد،  آزمون 
سالمت  حفظ  که  چرا  نباشند؛  موضوع  این  نگران 
سنجش  سازمان  و  است  اولویت  در  عزیز  داوطلبان 

است  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبات  تابع  نیز 
در  اجتماعی  فاصله  ستاد،  این  مصوبه  اساس  بر  و 
است؛  شده  اعالم  متر  یک  کارشناسی ارشد  آزمون 
دریافت  از  قبل  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اما 
اجتماعی  فاصله  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه 
کرده  برنامه ریزی  متر  نیم  و  یک  را  یادشده  آزمون 
داوطلبان  تعداد  بودن  کمتر  به  توجه  با  که  است 
آزمون  با  مقایسه  در  کارشناسی ارشد،  آزمون 
سراسری، رعایت فاصله یک و نیم متر در حوزه های 

می شود. اجرا  امتحانی 
کالس های  شدن  حضوری  بر  تأکید  با  مروتی،  دکتر 
درخواست های  و  آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاهی 
مبنی  سازمان  این  به  داوطلبان  از  عده ای  از  رسیده 
شهرستان  از  کارشناسی ارشد  آزمون  حوزه  تغییر  بر 
گفت:  آنها،  تحصیل  محل  شهرستان  به  اقامت  محل 
تمهیداتی  داوطلبان،  از  گروه  این  به  مساعدت  برای 
آنها  تحصیل  محل  که  صورتی  در  تا  شد،  اندیشیده 
امتحانی  حوزه  و  است  متفاوت  اقامتشان  محل  با 
کرده اند،  تعیین  اقامتشان  محل  به  توجه  با  را  خود 
حوزه  تغییر  به  نسبت  تمایل،  صورت  در  بتوانند، 
تاریخ  )از  تحصیل  محل  شهر  به  خود  امتحانی 
جامع  سامانه  به   )1401/2/7 لغایت   1401/2/5
سازمان  این  اطالع رسانی  درگاه  در  مذکور  آزمون 
اقدام  و  مراجعه    www.sanjesh.org نشانی:  به 

. کنند
سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاونت  سرپرست 
این  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  کشور،  آموزش 
تاریخ  که  بود  شده  ایجاد  افرادی  برای  فقط  امکان 
تاریخ  از  ثبت نام،  زمان  در  را  خود  فارغ التحصیلی 
دیگر،  عبارت  به  کرده اند؛  درج  بعد  به   1400/12/1
مراجعه  به  مجبور  و  بوده  دانشجو  هنوز  افراد  این 
ضمناً  هستند.  خودشان  تحصیل  محل  دانشگاه  به 
برگزاری  محل  شهرستان  تغییر  برای  که  داوطلبانی 
اجازه  کرده اند،  اقدام  خود  کارشناسی ارشد  آزمون 
را  قبلی  شهرستان  حوزه  آزمون  جلسه  در  حضور 

داشت. نخواهند 

دوره  دانشجویان  جامع  آزمون  اجرایی  شیوه نامه 
امتحانات  نحوه  و  )غیرپزشکی(  تخصصی  دکتری 
سال  دوم  نیمسال  در  تحصیلی  نیمسال  پایان 
تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ 

شد.
دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی 
والمسلمین  حجت االسالم  و  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
و  انسانی  علوم  معاون  خسروپناه،  عبدالحسین  دکتر 
»شیوه نامه  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  هنر 
اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی 
)غیرپزشکی( و نحوه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی 
در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 ـ 1401« را به 

رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها ابالغ کردند. 
)طرح  کتبی  بخش  است:  آمده  دستورالعمل  این  در 
و  بوده،  استانی  رشته ها  کلیه  در  جامع،  آزمون  سؤال( 
از سوی  تعیین شده  محل های  در  به صورت حضوری 
پروتکل های  کلیه  رعایت  با  و  استان  برگزاری  کمیته 

بهداشتی برگزار شود.
شرایط  به  توجه  با  جامع،  آزمون  شفاهی  بخش 
اعالمی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به صورت 
حضوری در واحد دانشگاهی یا غیرحضوری از طریق 
تأیید دانشگاه برگزار شود.  سامانه های آموزشی مورد 
ارزیابی  شفاهی  بخش  فایل  ذخیره  خصوص،  این  در 

جامع ضروری است.

و  )کتبی  جامع  آزمون  است:  آمده  نامه  شیوه  این  در 
تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  در  رشته ها  کلیه  شفاهی( 
1400–1401 از تاریخ 24 اردیبهشت ماه تا 12 خرداد 
برگزار می  بهداشتی  پروتکل های  کردن  لحاظ  با  ماه،  

شود.
امتحانات  کلیه  نامه،  شیوه  این  از  بندهایی  اساس  بر 
مقاطع،  تمامی  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
صورت  به  و  بهداشتی  پروتکل های  کلیه  رعایت  با 
نحوه  خصوص  در  ضمناً  می شود.  برگزار  حضوری 
متعاقباً  مراتب  بیگانه،  اتباع  دانشجویان  امتحانات 

اعالم خواهد شد.

اخبار هفته

آزمون 
كارشناسی ارشد 
سال 1401
 در 
موعد مقرر 
برگزار می شود

در دستورالعملی اعالم شد:

 جزئيات برگزاری آزمون جامع
دكتری در دانشگاه آزاد
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و  سـی  در  طـرح  ارائـه  و  ثبت نـام 
بین المللـی  جشـنواره  ششـمین 
پایـان  تـا  و  شـد  آغـاز  خوارزمـی 

دارد.  ادامـه  مـاه  شـهریور 
 سـی و ششـمین جشـنواره بین المللـی 
فرهنـگ  ترویـج  هـدف  بـا  خوارزمـی، 
کارآفرینـی دانش بنیـان و تجاری سـازی 
نتایـج تحقیقـات، ارج نهـادن بـه مقـام 
واالی پژوهشـگران و نـوآوران و فناوران 
مناسـب  بسـتر  کـردن  فراهـم  و  کشـور 

در  جهـان،  سـطح  در  علمـی  همکاری هـای  بـرای 
سـال جـاری برگـزار می شـود. ثبت نـام در ایـن دوره 
از جشـنواره آغاز شـده اسـت و تا پایان شـهریور ماه 

ادامـه دارد.
همچنیـن طرح هـای قابـل پذیـرش می بایسـت در هفـده 
گـروه تخصصی، شـامل: فناوری های شـیمیایی، مهندسـی 
مکانیـک، مهندسـی بـرق و کامپیوتـر، هنـر، معمـاری و 
شهرسـازی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، مهندسی 
عمران، مهندسـی صنایع و مدیریت فناوری، مواد، متالورژی 
و انرژی های نو، زیسـت فناوری و علوم پایه پزشـکی، محیط 
زیسـت، فناوری نانو، مهندسـی هوافضا، مهندسـی نـرم افزار 
و فناوری اطالعات، مهندسـی مکاترونیـک، و طرح برگزیده 

موفـق در تولیـد ملـی در پنـج محـور پژوهشـی و فنـاوری 
کاربـردی،  پژوهش هـای  بنیـادی،  پژوهش هـای  شـامل 
طرح های توسـعه ای، نوآوری و فناوری و ابتکار، به جشـنواره 

بین المللـی خوارزمـی ارائه شـود.
بـه نقـل از وزارت علـوم، متقاضیان می تواننـد از طریق 
خوارزمـی  بین المللـی  اطالع رسـانی جشـنواره  پایـگاه 
بـه  مراجعـه  نشـانی: www.khwarizmi.ir با  بـه 
قسـمت سـامانه جامع جشـنواره بین المللـی خوارزمی، 
نسـبت به ثبت نام، ارائه مشـخصات فردی و مسـتندات 
طرحشـان اقـدام و شناسـه کاربـری و کلمـه عبور خود 
را تعریـف کننـد. ضـروری اسـت کـه قبـل از شـروع 
فرآینـد ثبت نـام، فایـل راهنمـای مربـوط بـه ثبت نـام 

شـود. مطالعه 

اخبار هفته

تا پایان شهریور ماه: 

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره بین المللی خوارزمی

از سـوی دبیرخانـه جشـنواره جـوان خوارزمـی 
سـازمان پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایـران، 
آغـاز زمـان ثبت نـام و ارائـه طـرح در بیسـت و 
چهارمیـن جشـنواره جـوان خوارزمـی، اعـالم 

 . شد
دوره  چهارمیـن  و  بیسـت  در  شـرکت  بـرای  ثبت نـام 
جشـنواره جـوان خوارزمـی آغـاز شـد و ایـن مهلـت تا 

پایـان تیرمـاه ادامـه دارد.
در ایـن دوره از جشـنواره جـوان خوارزمـی، طرح هـای 
ارسـالی، در شـانزده گـروه تخصصـی مـورد ارزیابـی و 

می گیرنـد. قـرار  داوری 
گـروه  شـانزده  در  پذیـرش  قابـل  طرح هـای 
شـیمیایی،  فناوری هـای  شـامل:  تخصصـی، 
کامپیوتـر،  و  بـرق  مهندسـی  مکانیـک،  مهندسـی 
منابـع  و  کشـاورزی  شهرسـازی،  و  معمـاری  هنـر، 
پایـه، مهندسـی عمـران، مهندسـی  طبیعـی، علـوم 
و  متالـورژی  مـواد،  فنـاوری،  مدیریـت  و  صنایـع 
پایـه  علـوم  و  فنـاوری  زیسـت  و  نـو  انرژی هـای 
مهندسـی  فناوری نانـو،  زیسـت،  محیـط  پزشـکی، 
اطالعـات  فنـاوری  و  نرم افـزار  مهندسـی  هوافضـا، 

اسـت. مکاترونیـک  مهندسـی  و 
شـامل:  فنـاوری،  و  پژوهشـی  محـور  پنـج  همچنیـن 

آغاز ثبت نام و ارائه طرح به جشنواره جوان خوارزمی

دانشگاه  آزمون EPT خردادماه  ۱۴۰۱  ثبت نام 
اردیبهشت   ۸ پنجشنبه  روز  از  اسالمی،  آزاد 
جمعه  روز   ۲۴ ساعت  و تا  است  شده  ماه  آغاز 

۲۳ اردیبهشت ماه  ادامه خواهد داشت.
آزاد  دانشگاه   1401 خردادماه   EPT آزمون  ثبت نام 
اسالمی، از روز پنج شنبه ۸ اردیبهشت ماه آغاز شده 
ماه  اردیبهشت   23 جمعه  روز   24 ساعت  تا  و  است 

ادامه خواهد داشت.
 1401 ماه  خرداد   6 مورخ  جمعه  روز  آزمون  این 
 ، اهواز  مشهد،  تبریز،  تهران،  شهرهای:  در  زمان  هم 
اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، اردبیل، کرج، 
ساری، یزد، همدان، ارومیه، قزوین، گرگان، خرم آباد، 
اراک، بوشهر و زاهدان )جمعاَ 21 حوزه( برگزار خواهد 
این  جلسه  به  ورود  کارت  دریافت  زمان  ضمناً  شد. 

آزمون، روز چهارشنبه 4 خردادماه است.
آزاد  دانشگاه  تخصصی  دکتری  دانشجویان  کلیه 
به  مراجعه  با  تمایل،  صورت  در  می توانند،  اسالمی 
سامانه مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشانی: 

https://english.iau.ac.ir/ept
نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

تا 23 اردیبهشت ماه ادامه دارد:

ثبت نام آزمون EPT خردادماه 
دانشگاه آزاد 

به اطالع متقاضیان شرکت کننده در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور مورخ 1400/12/19 می رساند که 
نتایج آزمون مذکور، در درگاه اطالع رسانی سازمان  سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org  قرار 
گرفته است. براساس نتیجه آزمون، معرفی شدگان الزم است برای اطالع از سایر مراحل استخدام، به اطالعیه ای 
که دراین خصوص در درگاه اطالع رسانی دیوان محاسبات کشور به نشانی: www.dmk.ir از روز دوشنبه مورخ 

1401/02/12 )امروز( قرار می گیرد، مراجعه نمایند.

اعالم نتایج اوليه آزمون استخدامی دیوان محاسبات كشور در سال 1400
اطالعيه دیوان محاسبات کشور درخصوص: 

و  طرح هـا  بنیـادی،  پژوهش هـای  و  طرح هـا 
پژوهش هـای کاربـردی، طرح هـای توسـعه ای، نـوآوری 

اسـت. ابتـکار  و  فنـاوری  و 

متقاضیـان شـرکت در بیسـت و چهارمیـن جشـنواره 
پایـگاه  طریـق  از  می تواننـد  خوارزمـی،  جـوان 
نشـانی: بـه  خوارزمـی  جشـنواره  ایـن  اطالع رسـانی 

 www.khwarizmi.ir 
و پایـگاه اطالع رسـانی جشـنواره جـوان خوارزمـی بـه 

: نی نشا
 http://www.irost.org/young 

سـامانه جامـع جشـنواره های خوارزمـی،  قسـمت  در 
نسـبت بـه ثبت نـام و ارائه مشـخصات فردی شـان اقدام 
کـرده و شناسـه کاربـری و کلمـه عبور خـود را دریافت 
کننـد. ضروری اسـت کـه قبل از شـروع فرآیند ثبت نام، 

فایـل راهنمـای مربـوط بـه ثبت نام مطالعه شـود.



شماره 1273  دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 پیامبر اکرم)ص(:  عیدهای خود را با گفتن الّل اکبر آذین بندید

5هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
به اطالع متقاضیان شركت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شركت های سود جو كه  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به كالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در كشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراكز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت كه 
قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا 
قبل از پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور )بخش 

آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن مركز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات 
این  ضمنًا  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های  متخلفان  فهرست  در  آنان 
داوطلبان از 2 تا 10 سال از شركت در آزمون هایی كه این سازمان برگزار می نماید 
طول  در  متخلفان  كه  در صورتی  همچنین  شد.  خواهند  محروم  است،  آن  ناظر  یا 
محرومیت اقدام به ثبت نام در یكی مراكز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از 

شركت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراكز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این 
افراد خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
و در آن شركت كنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در آزمون ها به 
مدت 2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی 
و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات 
همراه  به  كیفری  مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375 مصوب  )تعزیرات  اسالمی 
قضائی  مراجع  به  قضائی  احكام  صدور  برای   متخلفان  از  گروه  این  داشت،  خواهد 

معرفی می گردند.
بین المللی،  آزمون های  امتیاز  صاحب  مؤسسات  قوانین  براساس  كه  می شود  یادآور 
و  انجام شود  متقاضی  توسط شخص  بایستی شخصَا  آزمون ها  ثبت نام  مراحل  كلیه 
در صورت عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل 
خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شركت های 
سودجو كه به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

اخبار هفته
اطالعيه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص:

اعالم نتایج آزمون كارشناس رسمی دادگستری در 
سال 1400

مهلت انتخاب محل آزمون پایان نیمسال مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 

اعالم شد.
اطالعیه  طبق  داشت:  اظهار  حیدری  محسن  دکتر 
دانشجویان  کلیه  پیام نور،  دانشگاه  آموزشی  معاونت 
دانشگاه،  این  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی  مقاطع 
تاریخ  از  خود،  آزمون  محل  انتخاب  برای  می توانند 
به سیستم  مراجعه  با  ماه،  اردیبهشت  لغایت 24   10
مسیر:  طریق  از   reg.pnu.ac.ir نشانی:  به  گلستان 
منوی آموزش- دانشجو - درخواست ها و انتخاب محل 

آزمون خود اقدام کنند.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، با عنوان اینکه 
دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت 
شهریه، قادر به انتخاب محل آزمون خود خواهند بود، 
افزود: در خصوص مراکز تهران جنوب، تهران شمال، 
تهران غرب و تهران شرق، دانشجویان، صرفاً مجاز به 
انتخاب یکی از این مراکز مطابق با رشته اجرایی در 

هر یک از این مراکز هستند.
انتخاب  به  مجاز  مرزی،  برون  دانشجویان  افزود:  وی 
دانشجویی  اگر  همچنین  نیستند.  خود  آزمون  محل 
مرکز  از  خارج  را  خود  آزمون  محل  که  ندارد  قصد 
تحصیلی خود قرار دهد، نیاز به انجام عملیات در این 

پردازش ندارد.

مهلت انتخاب محل آزمون 
پایان نيمسال دانشگاه 

پيام نور اعالم شد 

در آزمـون  کننـده  شـرکت  متقاضیـان  اطـالع   بـه 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری شـورای عالـی 
آزمـون  نتایـج  کـه  ۱۴۰۰/۱۱/۲9 می رسـاند  مـورخ 
درگاه  در   ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ مـورخ  شـنبه  از  مذکـور، 
بـه  کشـور  آمـوزش  سـازمان  سـنجش  اطالع رسـانی 
اسـت.  گرفتـه  قـرار    www.sanjesh.org نشـاني: 
بـر اسـاس نتیجـه آزمـون، پذیرفته شـدگان الزم اسـت 
کـه بـرای طـی سـایر مراحـل، بـه اطالعیـه ای کـه در 
عالـی  شـورای  اطالع رسـانی  درگاه  در  ایـن خصـوص 
www. :کارشناسـان رسـمی دادگسـتری بـه نشـانی
نماینـد. مراجعـه  اسـت،  گرفتـه  قـرار     hcioe.org

ایـن  در  کـه  اسـت متقاضیانی  ذکـر  بـه  الزم 
آزمـون پذیرفتـه نشـده اند و بـه هر نحو سـؤال 
یـا اعتراضـی بـه نتیجـه آزمـون خـود دارند، از 

مهلـت  روز   ۱۴ آزمون، فقـط  نتایـج  اعـالم  تاریـخ 
دارند تـا موضـوع را از طریـق درگاه اطالع رسـانی 
شـورای عالی کارشناسـان رسـمی دادگسـتری 
آزمـون  نشانی: www.hcioe.org قسـمت  بـه 
ارسـال نماینـد. بـه سـؤاالتی کـه از طریـق دیگـر یا در 
خـارج از بـازه زمانی تعیین شـده )حداکثـر 14روز بعد 
از اعـالم نتایـج آزمـون( ارسـال شـود، ترتیـب اثـر داده 

شـد. نخواهد 
یـا  سـؤال  هرگونـه  بـرای  متقاضیـان،  ضمنـًا 
صـورت حضـوری  بـه  وجه  هیـچ  اعتراض، بـه 
بـه سـازمان سـنجش آموزش کشـور و شـورای 
عالی یا کانون کارشناسـان رسـمی دادگسـتری 

مراجعـه نفرماینـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اینجا مدرسه است؛
صدای بچه ها !

یادداشت هاي یك معلم از یك روز كاري اش در مدرسه

طنز

به جاي مقدمه

باد با پریشانی وارد مدرسه دخترانه شد و به دفتر مدیر رفت و گفت: »ببخشید خانم 
مدیر! می خواستم در این مدرسه ثبت نام کنم و درس بخوانم.«

خانم مدیر با سنگینی و وقار گفت: »مقررات مدرسه اجازه نمی دهد که شما را به 
عنوان شاگرد قبول کنیم.«

باد غمگین شد و از دفتر بیرون آمد؛ حیاط مدرسه را ترک نکرده بود که دختر 
کوچکی به نام لیال او را نگاه داشت و پرسید: »چرا میخواهی به مدرسه بیایی؟«

بادگفت: »دلم میخواهد باسواد شوم و خواندن و نوشتن را یاد بگیرم.«
لیال گفت: »تو بادی؛ چه احتیاجی به خواندن و نوشتن داری؟«

بادگفت: »دلم می خواهد که بتوانم اسمم را روی دریاها و رودها بنویسم.«
لیال خندید و با خوشحالی گفت: »تو می توانی از همین حاال شاگرد من شوی؛ من هم 

معلم تو خواهم شد.«
باد یاد گرفت که اسم خود را بنویسد، اما بعد خاطره معلمش را فراموش کرد؛ ولی لیال 

هیچ گاه اولین شاگردش را از یاد نبرد. 

      زنگ اّول 
    » همـکاران محترم! خسـته نباشـید؛ کالسـا 

» حاضره.
بـا شـنیدن ایـن جمله تکـراری، کـه برخـالف ظاهرش 
کـه بـار معنایـی مثبتـی را در بـردارد، ولـی تأثیـری 
منفـی را در انسـان ایجـاد می کنـد، راهی کالس شـدم. 
در ایـن فکـر بـودم کـه کسـی نیسـت بـه ایـن معاونان 
محتـرم بگویـد که صبـِح اّوِل وقـِت روِز اّول کارِی هفته 

»خسـته نباشـید« چه معنایـی دارد؟!
الزم بـه ذکـر اسـت که مدرسـه مـا در کنـار حیاط یک 
مدرسـه ابتدایی بنا شـده اسـت؛ یعنی متأسـفانه از یک 
طـرف بـا یـک مدرسـه ابتدایـی همسـایه هسـتیم و از 
طـرف دیگـر، یـک ردیـف از کالس هـای ایـن مدرسـه 
وارد  دارد.  قـرار  پرتـرّددي  و  جنـب خیابـان دوطرفـه 
کالسـی شـدم کـه بـه مدرسـه ابتدایی ُمشـرف اسـت. 
بعـد از حضـور و غیـاب، چنـد نفـر را بـرای پرسـش 
دوم  نفـر  از  را  اّول  سـؤال  هنـوز  صـدازدم.  کالسـی 
نپرسـیده بـودم  که صـدای بلندگـوی مدرسـه ابتدایی 
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طنز

کـه در ایـن سـاعت برنامـه صبحـگاه دارنـد ، بلند شـد 
.دوبـاره اعصـاب مـن ُخرد می شـود؛ آخر به ایـن صداها 
و سـرودهای تکراری آنها حّسـاس شـده ام. به شاگردان 
کالسـم گفتـم: » تـو را بـه خدا هرچقـدر می توانید سـر 
و صـدا کنیـد تا مـن صدای مدرسـه مجاور را نشـنوم!« 
پنجـره  کنـار  از  خنـده  بـا  دانش آمـوزان  از  نفـر  دو 
برخاسـتند  تـا پنجره هـا را ببندند و جالب تـر آنکه یکی 
از آنهـا پرده هـای کالس را هـم کشـید و با ایـن کارش 
همـه را بـه خنـده واداشـت. سـراغ نفر سـوم رفتـم و از 
او  پرسـیدم: »ضّحـاک در شـاهنامه مظهـر چیسـت؟« 
و در جـواب شـنیدم: »یـک و یـک و یـک  / یــه دختر 
 نازنیـن / دو و دو و دو /.......« ایـن ، سـرودهای مدرسـه 
و  بـه گـوش جـان مـن  اسـت کـه  محتـرم همسـایه 
!! همچنـان بـه پرسـش ادامـه  شـاگردانم می نشسـت 
دادم و اجـازه نمـی  دادم کـه سـر و صـدای مدرسـه 
مجـاور و برنامـه صبحـگاه و وسـِط روزگاه آنـان، وقـت 
کـِم دوسـاعت در عـرِض یـک هفتـه درس ادبّیـاِت یک 

واحـدی را دقیقـه اي هـم بگیـرد.
دانش آمـوز دیگـری را کـه از نظر درسـی تقریباً ضعیف 
بود، صـدا زدم تـا او را محـک بزنـم. در دل گفتم شـاید 
معجـزه ای رخ داده و بـا آن همـه لطایف الحیلـی کـه 
 بـرای تدریـس بـه کار بـرده ام، تکانـی خـورده باشـد و 
و کلمـه ای بـر زبـان جاری کند کـه ما را شـاد و اعتماد 

بـه نفـس معلّمی مان را  تقویـت کند!!
بـرای قیـام  را  او پرسـیدم:»چه کسـی زمینـه الزم  از 

فریـدون آمـاده کرد؟« من هم مثل شـما گـوش خود را 
منتظر شـنیدن کلمه »کاوه« کـرده ام. ظاهراً دانش آموز 
جـواب ایـن سـؤال را بلـد نبـود و مـدام این پـا و آن پا 
می کـرد و نگاهـی بـه چـپ و راسـت می انداخـت تـا 
بتوانـد تلگـراف دوسـتانش را  بگیرد! باالخـره با صدای 
بلنـدی جـواب داد: »خانـم! همـون کــاوه دیگـه!!!« و 

خنـده بچه هـا بـود کـه کالس را منفجرکـرد....
و  بچه هـا  بیـن  از  را  خـودم  آمـدم  تـا  تفریـح  زنـگ 
شـلوغی راهـرو طبقـه سـوم بـه دفتر دبیـران برسـانم، 
صـدای زنـگ کالس را شـنیدم. وارد دفتـر شـدم و بـه 
داغ، سـراغ سـینی  لیـوان چـای  یـک  امیـد خـوردن 
چـای رفتـم، امـا مثـل بیشـتر اوقـات، تمـام لیوان های 
چـای خالـی بـود! ناامیـد و خسـته روی صندلی رهـا 
شـدم بـه امیـد اینکـه چنـد دقیقـه ای اسـتراحت کنم؛ 
امـا زهـی خیـال باطل؛ چـون هنـوز جابجا نشـده بودم 
کـه دوبـاره جملـه تکـراری و خسـته کننده »خانم هـا! 
خسـته نباشـید؛ کالسـا حاضره.«را شـنیدم. زیـر لب با 
خـود غرولنـدی کـردم کـه معلّـم هـر چقدر هم سـواد 
داشـته باشـد، اگر چایی نخورده باشـد، کارآیـی الزم را 

در کالس نـدارد!!!

زنگ دوم
زنـگ دوم راهی کالسـی شـدم که جنـب خیابان قرار 
داشـت. طبـق معمـول ابتـدا بـا یک پرسـش کالسـی 
شـروع کـردم. هنـوز اولیـن جملـه دانـش آمـوز بـه 

گوشـم نرسـیده بود که متوّجه شـدم یک موتورسـوار 
بـا سـر و صـدای زیـاد از خیابـان عبور می کنـد و من 
فقـط لب هـای دانش آمـوز را می دیـدم  کـه بـه هـم 
تـا  خواسـتم  او  از  نمی شـنیدم.  چیـزی  و  می خـورد 
جوابـش را تکـرار کنـد.  ناگهـان صـدای کامیونـی به 
گـوش رسـید کـه از دور می آمـد. بـا نگرانـی گفتـم: 
» تـا کامیـون نیامـده، سـریع جـواب بـده!« در عوض 
پاسـخ، خنـده او فضـای کالس را برداشـت و سـپس 
لـرزه  بـه  را  پنجره هـا  کامیـون  چرخ هـای  صـدای 

انداخـت .
طبق برنامه، در این زنگ باید از بچه ها آزمون تسـتی 
 می گرفتـم. معمـوالً بـرای زمان گرفتـن از تلفن همراه

دقیـق  را  آزمـون  زمـان  هـم  تـا  می کنـم  اسـتفاده 
گرفتـه باشـم و هـم اینکـه اگـر غـرق افـکار خـودم 
روز  آن  شـوم.  متوّجـه  گوشـی  آهنـگ  بـا  شـدم 
بـه  خـود  بـا  را  گوشـی  کـه  بـودم  کـرده  فرامـوش 
 ! »بچه هـا  گفتـم:  شـاگردانم  بـه  ببـرم.  کالس 
می دانـم کـه بـرای شـما آوردن تلفـن همـراه قدغـن 
 اسـت، ولـی آیـا کسـی امـروز بـا خـود گوشـی آورده

نـه   « گفتنـد:  بلنـدی  صـدای  بـا  همگـی  اسـت؟!« 
نمی کنیـم!«  کارا  ایـن  از  مـا  خانـم، 

-:»شـوخی نکنیـن بچه هـا ! مـن بـه دفتـر نمی گـم 
کـه شـما گوشـی آوردیـن! لطفـاً یـک نفر گوشـی اش 
را تنظیـم کنـد.«  یکـی از بچه هـا از انتهـای کالس 

گفـت: »واقعـاً بـه معاونـا نمی گیـن؟!« 
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- :» نه نمی گم.« 
- : »پـس مـن بـا گوشـی خـودم زمـان می گیـرم.« 
ظاهـراً  ولـی  ورمـی رود،  گوشـی اش  بـا  کمـی 
گوشـی اش آن قـدر قدیمـی بـود  کـه برنامـه مـورد 

نداشـت. را  نظـر 
دیگـری گفـت: »خانـم! ما هم گوشـی داریـم« و یک 
انـدازه تختـه سـیاه از کیفـش در آورد!  گوشـی بـه 
امـا گوشـی او آن قدر پیشـرفته بـود که نمی توانسـت 
سـومی  گفـت:  کنـد.  پیـدا  آن  در  را  برنامـه  ایـن 
»خانـم! من خـودم زمـان می گیـرم.« گفتم: »باشـه؛ 
گوشـی ات را تنظیم کن.«  شـاگردان مشـغول تسـت 
زدن شـدند و خـودم هماننـد یکـی از صاحـب دالن، 
سـر به جیـب مراقبت فرو بـردم  و در بحر مکاشـفت 
مسـتغرق شـدم کـه ناگهـان بـا صـدای »قـوقـولــی 
قـوقــو«ی بلنـدی از جاپریـدم! کنجکاوانـه به اطراف 
کالس نـگاه کـردم تـا ببینـم ایـن صـدای خـروس از 
کجاسـت. همـه شـاگردان می خندیدنـد. تـازه متوّجه 
بـا گوشـی اش  و دیـدم شـاگردی کـه  ماجـرا شـدم 
زمـان تسـت را گرفتـه بـود گفـت: »خانم! ببخشـین. 
گوشـی مـن بـه طـور تصادفـی خـودش یـه آهنـگ 

می کنـه!« انتخـاب 

زنگ سوم
کمـی  کـه  بـودم  گفتـه  سـوم  زنـگ  شـاگردان  بـه 
زودتـر از سـاعت همیشـگی سـر کالس حاضر شـوند 
تـا بتوانیـم از فرصـت، بیشـتر اسـتفاده کنیـم. حدود 
وسـواس  بـا  بـود.  گذشـته  کالس  از  دقیقـه  چهـل 
فـراوان و بـا همه وجـود، سـرگرم پیداکـردن آخرین 
آرایه هـای ریـزه میـزه و نکته هـای دسـتوری بـال، که 
خـود را در گوشـه و کنـار کتـاب پنهـان می کننـد، 
بـودم تـا آنهـا را بـه عنـوان ته دیـِگ درس بـه خورِد 
شـاگردان بدهـم کـه نگاهـم بـه شـاگردی افتـاد کـه 
سـرش را روی میـز گذاشـته بـود.  از بغل دسـتی اش 
روی  را  سـرش  دوسـتت  چـرا  »فالنـی!  پرسـیدم: 
میـز گذاشـته؟« او گفت:»خانـم! حالـش بـد بــود.« 
بـا خنـده پرسـیدم: »بـد بـود؟! یعنـی االن ُمـرده و 
کنیـم؟!«  قرائـت  فاتحـه ای  برایـش   می توانیـم  مـا 
شـاگرِد  ولـی  خندیدنـد؛  همگـی  کالس  بچه هـای 
کـذا همچنـان سـرش را روی میـز چسـبانده بـود و 
هیـچ تکانـی نخـورد. متوّجه شـدم که واقعـاً درخواب 
نـازی فرورفتـه اسـت. شـاید هـم حـق داشـت؛ آخـر 
کنکـور  و  امتحـان  و  کتـاب  اتمـام  اضطـراِب  همـه 
بـرای معلّـم اسـت و اصـاًل بـه شـاگردان هیـچ دخلی 
نـدارد! پـس واقعـاً حـق داشـت کـه بخوابـد! بـا ایـن 
اسـتدالل منطقـی کـه خودم بـه تازگی به آن دسـت 
یافتـه ام!! خیلـی صادقانـه و بـه طـور جـّدی بـه دیگر 
شـاگردان گفتـم: »بچه هـا ! آرام تـر باشـین. حـاال که 
خوابیـده، بذاریـن بخوابه!« شـاگردان فکـر کردند که 
مـن شـوخی می کنـم و بـا صـدای بلنـدی خندیدند. 
بـا صـدای خنـده بچه هـا شـاگردی کـه خـواب بـود، 

چشـم های  بـا  و  کـرد  بلنـد  میـز  روی  از  را  سـرش 
خواب آلـود و سـرخ شـده و مقنعـه نامرتّـب، اطـراف 
خـود را نـگاه کـرد. تـا نگاهـش بـه مـن افتـاد، گفت: 
»سـالم خانـم !!!!« و دوبـاره انفجـار کالس از خنده.... 

زنگ چهارم
در ایـن زنـگ، کالسـی داشـتم کـه شـاگردان بسـیار 
بی شـور و حالی داشـت، و اگر گاهی دسـت و پایشـان 
می کـردم  فکـر  خـودم  پیـش  نمی دادنـد،  تـکان  را 
همگـی مجّسـمه هایی هسـتند کـه بـرای نمایش روی 
نیمکـت گذاشـته اند! هـر ترفنـدی بـه کار می بـردم تا 
آنهـا را بـه تکاپو درآورم، با شکسـت مواجه می شـدم: 
گاهـی از شـیوه تشـویق، گاه از حربـة تهدیـد و گاه از 
زبـان نصیحـت اسـتفاده می کـردم؛ ولـی هیـچ کـدام 
فایـده ای نداشـت. یـک بـار بـرای همیـن منظـور بـه 
آنهـا گفتـم: »بچه هـا ! اگـر همراهی کنید و تـا زمانی 
کـه زنـگ کالس نخـورده اسـت، فـالن درس  را تمام 
کنیـم، یـک نمـره بـه نمـره مسـتمر همه تـان اضافـه 
می کنـم.« بچه هـای کالس هـای دیگر را با این شـیوه 
امتحـان کـرده بـودم؛ آن چنـان بـه  خاطر یـک نمره 
پیـش  کـه  تـالش می کردنـد  و  بـه وجـد می آمدنـد 
خـودم فکـر می کـردم واقعـاً یک نمـره مسـتمر، چند 
کالـری انـرژی دارد؟! اّمـا بـا تعّجـب دیـدم کـه ایـن 

ترفنـد هـم روی این شـاگردان کارگـر نیفتـاد و هیچ 
واکنشـی از خـود نشـان ندادنـد. مـن هـم نسـبت به 
آنهـا بی خیال شـده بـودم. امروز سـر کالس مشـغول 

شـدم. تدریس 
یـادآوری  مـن  بـه  گفتـم: »بچه هـا !  بـه شـاگردان   
کنیـن یـک جملـه ای را بهتـون بگـم؛ البتـه به شـرط 
اینکـه تـا زنـگ نخـورده اسـت، درس تمـام شـود.« 
پایـان کالس  در  می خواسـتم  بخواهیـد،  را  راسـتش 
درد  دستشـان  بگویـم  و  کنـم  تشـکر  آنهـا  از  فقـط 
نکنـد کـه همـکاری کردنـد و درس تمـام شـد؛ فقـط 
همیـن! و هیـچ گاه نّیـت سِرکارگذاشـتن شـاگردی را 

نداشـته ام.
 ایـن جمـالت هـم بـدون هیـچ نقشـه قبلـی بـر زبان 
مـن جـاری شـد، ولـی نمی دانم ایـن بچه هـا از جمله 
مـن چـه برداشـتی کـرده بودنـد کـه ناگهـان دیـدم 
آن شـاگردان بی حـس و حـال همگـی فریـاد زدنـد: 
»خانـم! چـی؟ چـی می خوایـن بگیـن؟ همیـن اآلن 
بگیـن.« بـا خنـده گفتـم :»نـه، بچه ها اآلن نمی شـه، 
بایـد درس تمـوم بشـه. اآلن جاش نیسـت کـه بگم.« 
هـر چقـدر می گفتـم درس را ادامه دهیـم، می گفتند: 
»نـه، خانـم! بایـد بگویید.« حـاال دیگر واقعـاً از خنده 
داشـتم روده بُـر می شـدم؛ چـون حرفـی بـرای گفتن 
نداشـتم. باالخره راضی شدند درس را سـریع بخوانند 
و بـه دوسـتان خـود سـفارش می کردنـد کـه همگـی 
سـاکت باشـند و هرکـس می توانـد تندتـر بخوانـد تـا 
ببینیـم خانـم چی می خواسـته اسـت بگویـد. خالصه 
سـرتان را بـه درد نیـاورم، همـان بچه هایـی کـه مـرا 
بـه یـاد هنرمنـدان تندیس گـر می انداختتنـد، تندتند 
نکتـه گفتـم  تندتنـد  مـن  و  از روی درس خواندنـد 
ناگهـان زنـگ  نوشـتند کـه  نکتـه  تندتنـد  و بچه هـا 
خـورد و نیـم صفحـه از درس مانـد. خیلی خوشـحال 
شـدم کـه درس تمـام نشـد؛ چـون اگـر می خواسـتم 
بـه آنهـا بگویـم قصـدم فقـط یـک تشـکر خشـک و 
خالـی بـود، خیلـی حال گیـری بـود. شـاگردان اصرار 
می کردنـد کـه: »خانـم! االن بگوییـد حرفتـان چـی 
بـود.« مـن در حالـی کـه نمی توانسـتم جلـوی خنده 
و  باختیـد  را  شـرط  »نـه،  گفتـم:  بگیـرم  را  خـودم 
هنـوز درس تمام نشـده اسـت.« آنهـا می گفتنـد: »تا 
نگیـن، اجـازه نمی دهیم کـه از کالس خارج شـوید.« 
و چنـد نفرشـان جلـوی دِر کالس را گرفتـه بودنـد و 
نمی گذاشـتند کـه از کالس بیـرون بـروم. بـا مشـّقت 
زیـاد از بیـن آنهـا عبـور کـردم. دیـدم کـه چنـد نفر 
دیگـر جلـوی دِر آسانسـور را گرفته اند و اصـرار دارند 
کـه الاقـل بـه مـا بگوییـد. خالصـه هـر طـور بـود از 
رسـاندم.  اّول  طبقـه  بـه  را  خـودم  پلّـه  راه  طریـق 
مشـاور  کـه  بـودم  نشـده  جابجـا  دفتـر  در  هنـوز 
مدرسـه بـه سـویم آمـد و بـا نگرانـی گفـت: »خانـم! 
چـی می خواسـتی بـه بچه هـا بگـی کـه همگی شـان 
ریختـن سـر من تا ماجـرا را از من بپرسـن؟« آن روز 

از خنـده دل دردی گرفتـم کـه نگـو!!...

طنز
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آگهی

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

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

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

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

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

سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

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

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

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

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

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

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

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

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

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

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

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

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

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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پرس و جو

فراهم  آموزش،  سنجش  امر  در  کارآمد  نظام  استقرار 
استعدادهای  شناساندن  و  شناسایی  امکانات  آوردن 
در  مشارکت  و  مختلف  زمینه های  در  کشور  درخشان 
تشویق و حمایت آنها، سنجش و اندازه گیری و ارزیابی 
به آموزش عالی کشور و سطوح  دانش داوطلبان ورود 
افراد  شایسته ترین  معرفی  و  انتخاب  آموزشی،  مختلف 
آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  در  تحصیل  ادامه  برای 
عالی کشور، برگزاری کلیه آزمون های ورود به دانشگاه ها 
با  یا  و  مستقیم  صورت  به  عالی  آموزش  موسسات  و 
و  تعیین شرایط  به  مربوط  امور  انجام  سازمان،  نظارت 
ضوابط پذیرش دانشجو با توجه به طرح ها و برنامه ها و 
سیاست های آموزشی کشور، از وظایف سازمان سنجش 

آموزش کشور است.
برای  اندازه گیری  مناسب  روش های  ارائه  و  بررسی 
سنجش آمادگی داوطلبان و پیشرفت تحصیلی و علمی 
الزم  پژوهش های  انجام  دانشجویان،  و  دانش آموزان 
برای  علمی  روش های  آوردن  فراهم  و  شناخت  برای 
برای  نیاز  مورد  آزمون های  برگزاری  آموزش،  سنجش 
سازمان های دولتی و غیردولتی برابر ضوابط مورد نظر ، 
تهیه و تدوین، چاپ و انتشار کتب و مجالت مورد نیاز 

داوطلبان ورود به آموزش عالی براساس نتایج تحقیقات 
انجام شده و برقراری ارتباط مستمر با دانشگاه ها، وزارت 
آموزش و پرورش و سایر نهادها به منظور هماهنگی در 
انجام بهینه امور و برنامه های گزینش دانشجو، از دیگر 

وظایف سازمان سنجش است. 
سازمان سنجش آموزش کشور وظایف بسیار زیادی را 
در راستای آموزش کشور بر عهده دارد. با توجه به اینکه 
در هفته آموزش هستیم، با دکتر محمدرضا آهنچیان، 
علوم،  وزارت  عالی  آموزش  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
دکتر عباس اخوان سپهی و دکتر شهرام مهنا، از اعضای 
سازمان  نقش  و  سنجش  درباره  دانشگاه،  علمی  هیات 

سنجش آموزش آموزش کشور به گفت وگو نشستیم. 
در این گفت وگو چهار پرسش مطرح کردیم:

1- سنجش چه رابطه ای با آموزش دارد؟ 
2- سنجش صحیح چه تاثیری بر کیفیت آموزش دارد؟ 
3- عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در پذیرش 

دانشجو را تا چه حد مثبت ارزیابی می کنید؟ 
4- ارزشیابی آموزش چه نقشی در اعتمادسازی جامعه 

آموزشی کشور دارد؟ 
آنچه می خوانید ماحصل این گفت وگو است. 

* سنجش چه رابطه ای با آموزش دارد؟
  دکتر محمدرضا آهنچیان: 

آموزش  فرایند  مقدمه  عنوان  به  سنجش  من،  نگاه  از 
نگاه  یک  در  ما  اینکه  دلیل  به  می شود،  محسوب 
سنجش  طریق  از  را  آموزش  ورودی های  سیستمی 
اصلی  عنصر  وجود  بدون  طبیعتا  و  می کنیم  شناسایی 
که فراگیر یا دانشجو یا دانش آموز است، هیچ سیستم 
آن  برای  نمی توان  و  داشت  نخواهد  آموزشی چارچوب 
فعالیتی متصور بود. یک وجه اصلی سنجش در انتخاب 
ورودی های نظام آموزشی است و از این بابت سنجش 
نقش مقدماتی و اولیه در خلق و ایجاد فرایند آموزش 
به  هم  آموزش  فرایند  در  سنجش  اینکه  ضمن  دارد؛ 
عنوان یک عنصر جانبی در نظر گرفته نمی شود و در 
از  آموزش  فرایند  در  مستمر  طور  به  حقیقت سنجش 
طریق اندازه گیری میزان پیشرفت فراگیران یا ورودی ها 
و  برنامه ریزان  به  گرفته اند،  قرار  آموزش  پروسه  در  که 
پیشرفت  وضعیت  از  را  آنها  و  می کند  کمک  مجریان 
قالب  در  کار  این  می سازد.  مطلع  فراگیران  تحصلی 
طریق  از  که  در  مستمر  ارزشیابی  مانند  فعالبت هایی 

 عملکرد
 موفق سازمان
 سنجش در
 سنجش
  آموزش كشور
سازمان سنجش آموزش کشور

سالیانه آزمون های مختلفی برای تعیین سطح 
دانشجویان و ورود به مراکز آموزش عالی برگزار 
می کند. همچنین این سازمان آزمون های تعیین 
سطح زبان از جمله تافل، آیلتس، تولیمو و 
آزمون ورودی دستگاه ها و سازمان های دولتی
و خصوصی را نیز برگزار می کند

)قسمت اول(
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در  را  بازخوردهایی  می تواند  می آید،  به دست  سنجش 
اختیار برنامه ریزان و مجریان قرار دهد.

افزون بر این، سنجش در مرحله نهایی فرایند آموزش 
یا بسندگی یادگیری  و هنگامی که می خواهند کفایت 
در  که  نتیجه ای  طریق  از  و  کنند  اعالم  را  فراگیران 
به  نسبت  می گیرد،  قرار  مجریان  و  برنامه ریزان  اختیار 
آنان  اینکه  و  نه،  یا  شده  کامل  آموزش  فرایند  اینکه 
دوره  این  راه اندازی  از  خود  آرمان های  و  اهداف  به 
آموزشی رسیده اند یا نه، کمک می کند؛ بنابراین، رابطه 
در  هم  بود،  شما  پرسش  مورد  که  آموزش  و  سنجش 
انتخاب ورودی  های نظام آموزش عالی و هم  یا  مقدمه 
ارائه  منظور  به  آنها  تحصیلی  پیشرفت  مستمر  پایش 
بازخوردهای پیاپی در تشخیص نقاط نقص یا خالءهای 
قدر  به  یادگیری  بسندگی  تضمین  در  هم  و  یادگیری 
کفایت در اندازه هدف ها و آرمان های نظام آموزشی به 

آموزش کمک می کند. 

  دکتر عباس اخوان سپهی: 
هر چه در سنجش دقت بیشتری داشته باشیم، مطمئنا 
دانشجویان  و  شد  خواهد  بهتر  ما  دانشگاه های  ورودی 
قوی تری وارد نظام آموزش عالی می شوند؛ بنابراین، باید 
دانشجویان  تا  بگیرد  دقت صورت  حداکثر  در سنجش 
نخبه وارد دانشگاه های برتر شوند، در این هیچ شک و 
تردیدی وجود ندارد؛ پس هر چه ما در سنجش علمی تر 
می توانیم  باشد،  استانداردتر  آزمون ها  و  کنیم  کار 
داوطلبان دارای بنیه علمی قوی تر را جذب کنیم. این 
دانشگاه ها  آموزشی  و  علمی  سطح  ارتقاء  موجب  روند 

می شود.   
  دکتر شهرام مهنا: 

حاصل  نتایج  مقایسه  و  یادگیرندگان  عملکرد  سنجش 
منظور  به  شده،  تعیین  پیش  از  آموزش  اهداف  با 
تصمیم گیری در این باره است که آیا فعالیت های آموزش 
معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان 
اند و به چه میزانی.سنجش  به نتایج مطلوب انجامیده 
را می توان به معنای فرایند جمع آوری اطالعات دربارۀ 
منظور  به  دانش آموزان  یادگیری  و  تحصیلی  عملکرد 
تصمیم گیری آموزشی در ارتباط با نحوۀ کمک به تعمیق، 
بهبود، و اصالح یادگیری آنان تعریف کرد. هدف اصلی 
قضاوت  برای  ضروری  اطالعات  آوردن  فراهم  سنجش، 
دربارۀ کیفیت عملکرد تحصیلی و یادگیری دانش آموزان 
است؛ بنابر این، قضاوت معلم دربارۀ پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان به اطالعات جمع آوری شده در این زمینه 

بستگی دارد؛ به این معنا که هر چه اطالعات فراهم شده 
دقیق تر و کامل تر باشد، قضاوت به عمل آمده بر پایة آنها 

نیز معتبرتر خواهد بود.
 * سنجش صحيح چه تاثيری بر كيفيت آموزش

دارد؟

  دکتر آهنچیان: 
سنجش صحیح از نظر ما سنجشی است که قابلیت اعتماد 
داشته باشد. قابلیت اعتماد را دارای شاخص هایی مانند 
پایایی، روایی یا ثبات نتایج در نظر می گیریم. اصطالح 
مبتنی  واقع  در  بردید،  کار  به  سنجش صحیح که شما 
بر قابلیت اعتماد است و به جرات می توان گفت که اگر 
سنجش صحیح انجام نشود و در توضیحی مبنی بر اینکه 
براساس سنجش مشخص  فرایند و بسندگی  ورودی ها، 
ما دچار خطاهایی  مراحل  این  از  کدام  هر  در  می شود، 
می شویم که فرایند آموزش را از مسیر اصلی خود خارج 
می کند؛ برای مثال، اگر ما یکصد داوطلب ورود به یک 
قول شما  به  یا  و سنجش خوب  باشیم  داشته  رشته ای 
سنجش صحیحی برای ورود آنها صورت نگیرد و 10نفر 
ظرفیت پذیرش داشته باشیم، )فرض کنیم که این 10نفر 
برای  یا صالحیت الزم  یا حایز شایستگی  برگزیده ترین 
گزینش نباشند(، در این صورت، ورودی های ما کسانی 
هستند از که به عبارتی از شایستگی های پایه برای ورود 
به دوره برخوردار نیستند. در فرایند هم، به همان ترتیب، 
بازخوردی که ما به برنامه ریزان، مجریان و دست اندرکاران 
می دهیم، اطالعات نادرستی را در اختیار آنان قرار می دهد 
که براساس آن، فرایند به روشی که باید اصالح یا بازنگری 
و  یادگیری  فرایند  نتیجه  در  و  نمی بخشند  بهبود  کند، 
پایانی  مرحله  در  است.  شدن  ضعیف  حال  در  آموزش 
لحاظ  از  فراگیران  یا صالحیت  یا هنگامی که بسندگی 
کفایت یادگیری هم باز مورد نظر قرار می گیرد، سنجش 
ناصحیح می تواند در حالی که ما به هدف ها نرسیده ایم 
اعالم کند به هدف ها رسیده ایم و برعکس در حالی که به 

هدف ها رسیده ایم اعالم کند، نرسیده ایم.
اطالعاتی  بر  مبتنی  ما  آموزشی  برنامه ریزی های  تمام 
است که از سنجش به دست می آوریم، و اگر سنجش 
فایده ای  بسته  در  اتاق  و  خالء  در  برنامه ریزی  نباشد، 
تا  ورود  مرحله  از  می افتد  اتفاق  فرایندی  یک  ندارد. 
طریق  از  که  آموزش  فرایند  در  فراگیر  خروج  مرحله 
سنجش اطالعاتی در اختیار برنامه ریزان قرار می گیرد، 
به همین  اشاره کرده ام.  به آن  بارها در توضیحاتم  من 

بر  مبتنی  صحیح  اطالعات  چنانچه  که  است  دلیل 
نتیجه،  در  نشود،  ارائه  برنامه ریزان  به  صحیح  سنجش 
انتظار  مورد  نتایج  به  منجر  و  کامل  برنامه ریزی دقیق، 

نخواهیم داشت. 
  دکتر اخوان سپهی: 

همان طور که در پاسخ پرسش اول بیان کردم، هر چقدر 
شامل  آزمون ها  و  باشد  استانداردتر  و  علمی تر  سنجش 
سؤاالت سخت، متوسط و آسان باشد و در آنها تست هوش 
به کار رفته باشد، مطمئنا می تواند احتمال خطا در جذب 
دانشجو را کاهش دهد و ضریب اطمینان جذب دانشجویان 
افزایش  روش  این  ببرد.  باال  را  توانمندتر  و  استعداد  با 
سطح علمی دانشگاه ها را در پی دارد، درصد بیشتری از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های برتر در تحصیالت تکمیلی و 
تخصص پذیرفته می شوند و موفقیت آنان در تحصیالت 
تکمیلی چشمگیر است؛ برای مثال، می توان بررسی کرد 
که چند درصد از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در مقایسه با دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس برای تخصص 
پذیرفته می شوند. در سایر رشته ها نیز وضعیت به همین 
شکل است. ورودی دانشگاه ها براساس سنجش صحیح و 
استاندارد، طبیعتا سطح علمی مطلوب و خروجی مطلوب تر 

را به دنبال خواهد داشت.

  دکتر مهنا:
اهدافی  به  رسیدن  براي  که  است  وسیله اي  ارزشیابي، 
همچون شناخت توانایي و زمینه هاي علمي دانشجویان 
و تصمیم گیري براي انجام فعالیت هاي بعدي آموزشي، 
بهبود  تدریس،  فرآیند  در  آموزشي  اهداف  شناساندن 
نارسایي هاي  شناخت  آموزشي،  فعالیت هاي  اصالح  و 
و  رغبت  ایجاد  و  آنها  ترمیم  و  دانشجویان  آموزشي 
ارتقاء  و  دانشجویان  در  آموزشي  صحیح  عادات  کسب 

دانشجویان صورت می گیرد. 
به بیانی دیگر، زمانی اطالعات جمع آوری شده در مورد 
یادگیری دانشجویان مفید هستند  عملکرد تحصیلی و 
یادگیری  به  آموزش  از  بخش  کدام  بدهند  نشان  که 
دانشجویان منجر شده است و دانشجویان کدام بخش 
از آموزش بهرۀ الزم را کسب نکرده اند و در آن زمینه 
دیگر،  از سوی  دارند؛  نیاز  بیشتری  آموزش  و  توجه  به 
آگاهی از موثر بودن فعالیت ها و کوشش های آموزشی، 
یاددهی  یادگیری-  فعالیت های  تداوم  برای  مشوقی 
استاد و دانشجو است و به آنان کمک می کند که آگاهانه 
اقدام کنند و در جهت  این فعالیت ها  به  و هوشمندانه 

آموزش و یادگیری معنی دار گام بردارند.
ادامه دارد

پرس و جو
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اطالعیه

ضمن آرزوي موفقیت و قبولی طاعات و عبادات 
براي داوطلبانی که در نهمین آزمون استخدامی 
سال  در  کشور  اجرایي  دستگاه هاي  متمرکز 
و  آموزش  وزارت  شغلي  رشته هاي  )ویژه   ۱۴۰۱
را  عزیزان  این  نظر  نموده اند،  ثبت نام  پرورش( 

به موارد ذیل جلب مي نماید:
الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
کارت  شرکت در  آزمون  از روز سه شنبه 1401/02/13 
این  براي مشاهده و پرینت، روي درگاه اطالع رساني 
شرکت   داوطلبان  گرفت؛لذا  خواهد  قرار  سازمان 
کننده در این آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان 
درگاه  به  فوق  شرح  به  شده  تعیین  تاریخ  در  باید 
اطالع رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات 
سال  ملي،  کد  نام خانوادگي،  )نام،  شناسنامه اي 
و  پرونده  )شماره  ثبت نامي  اطالعات  یا   )... و  تولد 
خود  آزمون  در  شرکت  کارت  از   )... و  پي گیري  کد 
زمان  و  آدرس  اساس  بر  و  تهیه  پرینت  نسخه  یک 
حوزه  به  آزمون،  در  شرکت  کارت  روي  شده  تعیین 
امتحاني مربوط مراجعه نمایند. بدیهي است که براي 
شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت 
شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل 
چنانچه  است.  الزامي  آن  ارائه  و  عکسدار  شناسنامه 
داوطلبي به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط 
مورد  پي گیري  کد  یا  پرونده  داوطلبي،  شماره  به 
خود  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  به  موفق  نیاز، 
این  درگاه  به  مراجعه  با  که  است  الزم  نمي شود، 
و  اینترنتی  پاسخگویي  سیستم  به  ورود  و  سازمان 
نسبت  پي گیري  موضوع  تعیین  و  آزمون  نام  انتخاب 
پرونده،  شماره  به  مربوط  اطالعات  دریافت  به 
داوطلبي یا کد پي گیري ثبت نام اقدام نماید. الزم به 
ذکر است که این امکان براي داوطلبانی فراهم است 
هستند؛  عضویت  داراي  پاسخگویي  سیستم  در  که 
را  فوق  اطالعات  که  داوطلبانی  دارد  ضرورت  لذا 
مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم، نسبت به 

اقدام نمایند. این اطالعات  بازیابي 
شركت  كارت  مندرجات  خصوص  در   - ب  
شد،  مشاهده  مغایرتي  چنانچه  آزمون  در 
اقدام  زیر  شرح  به  كه  است  الزم  متقاضيان 

نمایند:
شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با  1ـ 
در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتي  چنانچه  آزمون،  در 
بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 15 و 16 )شامل: 
شناسنامه،  شماره  تولد،  تاریخ  نام،  خانوادگي،  نام 
شاغل  ایثارگران،  درصد   5 سهمیه  دین،  ملي،  کد 
و  التحصیلي  فارغ  تاریخ  دستگاه(،  )نام  قراردادي 
در  شرکت  کارت  تحصیلي(  مدرک  آخرین  معدل 
اصالح  براي  که  است  الزم  نمودید،  مشاهده  آزمون 
مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/02/15 
به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و  منحصراً 

با ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح 
موارد اقدام نمایید، و در صورتي که نسبت به بندهاي 
3، ۸ و 9 )جنس، معلولیت و شدت معلولیت( تفاوتي 
و  ساعت  مطابق  که  است  ضروري  نمودید،  مشاهده 
سازمان  نماینده  به  »ج«،  بند  در  شده  اعالم  تاریخ 
نقص  رفع  باجه   در  مستقر  کشور  آموزش  سنجش 
حوزه مربوطه )به شرح جدول شماره 2 که در سایت 

نمایید.  سازمان سنجش آمده است( مراجعه 
ایثارگران  درصد   25 درخصوص سهمیه  مهم:  تذکر 
)بند 10 کارت شرکت در آزمون( به اطالع مي رساند 
انجام نمي گیرد،  بند  این  براي  که هیچ گونه ویرایشي 
و  شهید  بنیاد  با  شده  انجام  هماهنگي  به  توجه  با  و 
زماني  بازه  در  مي بایست  متقاضیان  ایثارگران،  امور 

به ویرایش سهمیه مي نموده اند. اقدام  ثبت نام 
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس 
جمله؛  از  اشکاالتي  داراي  کارت  روي  عکس  یا  بوده 
اشتباه عکس است،  یا  نبودن عکس  ُمهر، واضح  فاقد 
کارت  پرینت  داشتن  همراه  ضمن  که  دارد  ضرورت 
شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملي 
اعالم  تاریخ  و  ساعت  مطابق  عکس دار،  شناسنامه  یا 
شده در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش آموزش 
کشور مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه تا روز 
را  موضوع  و  نمایید  مراجعه  آزمون  برگزاري  از  قبل 
بدیهي  گردد.  برطرف  مشکلتان  تا  نموده  پي گیري 
متخلف  عنوان  به  فرد  صورت،  این  غیر  در  که  است 
روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمناً  مي گردد.  تلقي 
اساس  بر  باید  متقاضي،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت 
سوی  از  که  ثبت نام،  تقاضانامه  در  مندرج  اطالعات 
شده  گرفته  نظر  در  گردیده،  تکمیل  متقاضي  خود 

است. 
این  ضوابط  از  بیشتر  آگاهي  براي  متقاضیان،   -3
که  آزمون،  در  راهنماي شرکت  برگ  از  باید  آزمون، 
روي درگاه این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کنند 

و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 
شركت  كارت  نقص  رفع  محل   و  آدرس   - ج 

در آزمون 
مورخ  چهارشنبه  روز  در  سازمان  این  نماینده 
و   12:00 الي   ۸:30 ساعت  از  صبح   1401/02/14
الي 1۸:00 در باجه  رفع  از ساعت 14:00  بعدازظهر 
اطالع  براي  شد.  خواهد  مستقر  مربوطه  حوزه  نقص 
بند  توضیحات  اساس  بر  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
کارت  نقص  رفع  نماینده  به  مراجعه  به  ملزم  »ب« 
برگزاري  محل  شهرستان هاي  مي گردند،  سازمان 
آزمون به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این 
اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده( است که 
باجه رفع نقص کارت شرکت  آدرس و محل تشکیل 
در  آزمون هر شهرستان در جدول شماره 2 )مندرج 
سنجش  سازمان  سایت  در  که  اطالعیه  این  ذیل  در 

آمده( مشخص گردیده است.

د  - یادآوی های مهم  
داشتن  همراه  آزمون،  جلسه  در  حضور  برای   –1
یا  ملی  کارت  اصل  آزمون ،  در  شرکت  کارت  پرینت 

الزامی است. اصل شناسنامه عکس دار، 
2- فرآیندبرگزاری آزمون از ساعت  ۸ صبح )هشت( است.

3- در ورودی ِحوزه های امتحانی، رأس  ساعت  7:30 
الزم  داوطلبان  لذا  شد؛  خواهد  بسته  سی(  و  )هفت 
جلسه  به  ورود  درهای  شدن  بسته  از  قبل  که  است 

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

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

بند»و « آمده است، رفتار خواهد شد.
۶- به همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت 
از  محرومیت  موجب  آزمون،  جلسه  در  خاموش 

گزینش در آزمون خواهد شد. 
فرد  با  عکس،  تطبیق  و  بدنی  بازرسی  برای   -7

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

خودداری شود.
آزمون،  ضوابط  از  بیشتر  آگاهی  برای  داوطلبان،   -9
درگاه  روی  که  آزمون  در  شرکت  راهنمای  برگ  از 
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 
برگزاری  حوزه های  کیفی  ارتقاء  و  بهبود  جهت  در 
معتبرترین  عنوان  به  شما  نظرات  به  نیاز  آزمون، 
منبع اخذ داده و اطالعات برای ارزیابی حوزه ها 
نمودن  به تکمیل  نسبت  است که  دارد، خواهشمند 
پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در نهمین 
اجرایي  دستگاه هاي  متمرکز  استخدامی  آزمون 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

  تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري نهمين آزمون 
استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرایي كشور در سال 1401 

)ویژه رشته هاي شغلي وزارت آموزش و پرورش(
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اطالعیه

شغلي  رشته هاي  )ویژه   ۱۴۰۱ سال  در  کشور 
 ۱۴۰۱/۲/۱5 تاریخ  از  پرورش(  و  آموزش  وزارت 
طریق  از  اینترنتی  صورت  به   ۱۴۰۱/۲/۲۲ لغایت 

درگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
آمدن  وجود  به  صورت  در  11-داوطلبان، 
برای  برگزاری  فرآیند  در  مشکل  هرگونه 
تاریخ  تا  حداکثر  که  است  الزم  آنها، 
پاسخگویی  سیستم  طریق  از   ۱۴۰۱ /۲ /۲۳
با   https://sanjesh.request.org اینترنتی 
درخواست های  ضمناً  نمایند.  مکاتبه  سازمان  این 
و  بررسی  قابل  فوق،  تاریخ  از  بعد  شده  واصل 

بود. نخواهد  پی گیری 
گذاری  فاصله  بهداشتی،  دستورالعمل  هـ- 

بهداشتی  الزامات  و  اجتماعی 
خود،  سالمتی  حفظ  برای  که  رود  می  انتظار 
سایر داوطلبان و خانواده های محترمتان، موارد 

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

برگزاری آزمون، آماده حضور شما خواهد بود.
به  را  خود  حضور  تجمع،  از  پیشگیری  برای   -2

ننمایید. موکول  پایانی  دقایق 
3- از تردد بی مورد در محل آزمون،  جداً خودداری 

نمایید.
داوطلبان  با دیگر  به حوزه،  و خروج  ورود  4- هنگام 
را حفظ نمایید. فاصله مناسب )حداقل یک متر( 

5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون 
فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی تا 
ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون  از  زیر چانه(، 
امتحانی،  حوزه  از  خروج  و  آزمون  برگزاری  پایان  تا 

الزامی است.
صحبت  از  صندلی،  محل  در  استقرار  زمان  در   -6
جداً  خود  مجاور  داوطلبان  سایر  با  کردن 

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

حین آزمون، جداً خودداری نمایید.
۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی 
استفاده نمایید، و در صورتی که دستمال وجود نداشت، 

از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید.
عوامل  از  ضروری  سؤال  داشتن  صورت  در   -9
رعایت  با  حتماً  آزمون،  برگزاری  طول  در  اجرایی 
صحبت  به  اقدام  ماسک،  داشتن  و  مناسب  فاصله 

نمایید.
سالن  از  خروج  اعالم  زمان  تا  آزمون،  پایان  در   -10
خود  صندلی  بر  همچنان  اجرایی،  عوامل  سوی  از 
مستقر باشید و به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی 
بلندگو پخش  از  و بهداشتی است و در جلسه آزمون 

می شود، با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.
که  سطوحی  با  دست  تماس  از  کنید  سعی   -11
دستگیره  صندلی ها،  نظیر:  می شود،  لمس  اغلب 
خودداری  و…  بهداشتی  سرویس  شیرآالت  و  در ها 
دستمال  از  سطوح،  این  به  زدن  دست  برای  و  کنید 

کنید. استفاده  کاغذی 
12- چنانچه مبتال به بیماری کرونا هستید، در زمان 
نتیجه  رسید  ارائه  )با  آزمون  برگزاری  حوزه  به  ورود 
تا  نمایید  مطلع  را  مسؤوالن حوزه   ،)PCR آزمایش 
پیش بینی های الزم را در این خصوص به عمل آورند.

در  جرایم  و  تخلفات  به  رسيدگی  قانون  و– 
سراسری آزمون های 

بر  مشتمل  قانون  این  در  جرایم  و  تخلفات   -5 ماده 
موارد زیر است:

بی نظمی  موجب  که  عملی  هرگونه  ارتکاب  الف- 
هرگونه  داشتن  همراه  یا  گردد  آزمون  برگزاری  در 
الکترونیکی  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله 

و دستگاه های حافظه دار.
آزمون  که  مقررات  خالف  عمل  هرگونه  ارتکاب  ب- 

داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد، از قبیل:
گواهی  تصویر  یا  مجعول  گواهی  یا  مدرک  ارائه   -1

مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی 
و  اجرایی  عوامل  قبیل:  از  آزمون،  دست اندرکاران  یا 

طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
یا شرکت در  با هویت مجعول  آزمون  در  ثبت نام   -3

جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  از  استفاده  ج- 

و دستگاه های حافظه دار. الکترونیکی  ارتباط  وسایل 
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون 

برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان 

یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و  اوراق  سؤاالت،  غیرمجاز  تغییر  هرگونه  و- 
دفاتر  و  مدارک  سایر  یا  داوطلبان  پاسخنامه های 

مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی 
یا  قبل  امر،  دراین  معاونت  یا  یا شرکت  آن  افشای  و 

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

باشد. غیرواقعی 
صالحیت  تخلفات،  به  رسیدگی  هیأت های   -6 ماده 
متخلفان  درباره  را  زیر  مجازات های  به  حکم  صدور 

دارند:
 :)5( ماده  بند)الف(  مشموالن  درمورد  الف- 
به  اعالم  و  داوطلب  درپرونده  درج  با  اخطارکتبی 
آزمون  در  گزینش  از  محرومیت  یا  ذی ربط  مراجع 

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

شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت های بدوی، جز در مورد مشموالن 
نظر  تجدید  قابل  قانون  این   )6( ماده  )الف(  بند 
تخلفات  به  رسیدگی  نظر  تجدید  هیأت  در  خواهی 

در آزمون هاست.
)ه (،  )د(،  بندهای  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسیدگی،  هیأت های   )5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و( 
از  نقدی  جزاء  اعمال  و  رسیدگی  برای  را  متهم 
میلیارد  یک  تا  ریال   )10.000.000( میلیون  ده 
پنج  تا  یک  از  حبس  یا  ریال   )1.000.000.000(
معرفی  دادگستری  به محاکم  دو مجازات  یا هر  سال 

می نمایند.
از اعمال موضوع ماده )5(،  ارتکاب هر یک  ماده ۸– 
چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، 
و  دهنده  تشکیل  و  می شود  مجازات  تشدید  موجب 

محکوم  مجازات  حداکثر  به  شبکه،  یا  گروه  سرکرده 
ارتکاب  در  که  اعضاء،  از  یک  هر  مجازات  می گردد. 
باشند، حسب  نداشته  دخالتی  فوق  جرایم  و  تخلفات 

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

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

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

ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، 
در  شرکت  داوطلبان  آمادگی  افزایش  برای  که 
می کند،  فعالیت  قانون  این  بحث  مورد  آزمون های 
باشد،  داشته  مشارکت   )5( ماده  تخلفات  در  چنانچه 
مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، 
عالوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه 
قانون  این  در  شده  پیش بینی  مجازات های  به  مراکز، 
و سایر قوانین محکوم می شوند، و چنانچه مؤسسه یا 
باشد، مجازات مدیران مسؤول  فاقد مجوز  آموزشگاه، 

آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
مجوز  فاقد  که  آموزشگاه هایی  مورد  در  تبصره- 
ذی ربط،  قانونی  مراجع  اقدام  بر  عالوه  باشند، 
جرم  اعالم  به  نسبت  رأساً  می تواند  نیز  مدعی العلوم 

و پی گیری تخلفات آنان اقدام نماید.
سنجش  سازمان  با  ارتباط  و  تماس  نحوه   – ز 

آموزش كشور
به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در 
یا  سؤال  می توانند،  داوطلبان  الکترونیکی،  صورت 
درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي 
به نشانی: https://sanjesh.request.org، به 
این سازمان ارسال نمایند. ضمناً داوطلبان، در صورت 
ساعات  در  را  یا سؤاالت خود  سؤال  می توانند،  لزوم، 
 ۰۲۱ شماره  پیش  با  شماره  تلفن:  ۴۲۱۶۳   با  اداری 

در میان بگذارند.
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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گفت و گو

  آقای نوروزی نژاد ! یکی از مشکالتی که بچه ها 
در سال منتهی کنکور، به خصوص بعد از عید، با 
آن درگیر هستند،خستگی ناشی از درس خواندن 

است. برای شما پیش نیامد که خسته شوید؟ 
پارسا نوروزی نژاد: خسته نمی شدم؛ چون به مطالعه 
زیاد عادت داشتم و سال های قبل از کنکور نیز برنامه 
من همین بود؛ البته گاهی خیلی کم خسته می شدم، اما 
این خستگی، دوام نمی آورد و به هر حال هدفم  جلوی 

رویم بود و به من انگیزه می داد. 
در واقع، اگر درس های هر سال را در همان سال بخوانیم، 
من  کرد.  نخواهد  اذیتمان  درسی  فشار  دوازدهم  سال 
معتقدم که حتی  دانش آموزان دوره اول متوسطه هم 
باید دروس دوره خودشان را خوب بخوانند؛ چون تأثیر 
دانش آموز  که  هرچند  دارد؛  کنکور  روی  را  خودش 

متوجه این تأثیر نباشد. 
  حاال اگر دانش آموزی دروس سال های قبل را 
خوب نخوانده باشد، سال دوازدهم چه باید بکند؟

اگر  که  نیست  طور  این  ببینید؛  نوروزی نژاد:  پارسا 
کسی دروس سال های قبل را خوب نخوانده باشد، سال 
دوازدهم موفق نمی شود؛ ولی باید بپذیریم که اگر کسی 
از ما  دروس سال های قبل را مطالعه کرده باشد، قطعاً 

جلوتر است.
  برای هر درس چقدر تست زدید؟ 

پارسا نوروزی نژاد: برای هر درس، هر چقدر الزم بود، 
ادبیات  درس  که  نمی گفتم  مثال،  برای  می زدم؛  تست 
یا زبان، ضریبش کمتر است و من باید برای آنها کمتر 
وقت بگذارم یا از این دروس کمتر تست بزنم. من برای 
بر  تا  بود، وقت می گذاشتم  هر درس، هر قدر که الزم 

آنها مسلط شوم.  
  استرس هم نداشتید؟ 

به  نداشتم؛  استرس  آخر  ماه  تا  نوروزی نژاد:  پارسا 
طوری که خیلی راحت می خوابیدم و در طول روز هم 

آرامش داشتم؛ اما ماه آخر اذیت شدم و دلم نمی خواهد 
به آن دوران باز گردم.

روز  شبانه  در  خوش خوابی،  به  کردید  اشاره    
چند ساعت می خوابیدید؟

پارسا نوروزی نژاد: بعد از ظهرها یک ربع تا 20 دقیقه 
می خوابیدم. بیشتر از این مقدار را معتقدم که خوابیدن 
خوب نیست و آدم را کسل می کند. شب ها هم بین 7 تا 
۸ ساعت می خوابیدم؛ چون کل روز در اختیار خودم بود 

و درس می خواندم.
  چند ساعت در روز درس می خواندید؟ 

درس  روز  در  ساعت   11 تا   10 نوروزی نژاد:  پارسا 
می خواندم. 

  با کرونا و تعطیلی مدارس چه می کردید؟
اثر  من  مطالعه  برای  کرونا  دوران  نوروزی نژاد:  پارسا 

مثبتی داشت؛ چون 24 ساعت در اختیار خودم بودم و 
مطالعه می کردم و از سایت  »آالء« که سایت دانشجویان 
دانشگاه شریف است و تدریس دروس دبیرستانی را به 
و  می کردم  استفاده  داده اند،  قرار  آنجا  در  رایگان  طور 
یا  از دروس را دی ماه  باعث شد که خیلی  امر  همین 

بهمن ماه تمام کنم. 
  کرونا باعث شد که ارتباطات افراد با همدیگر 

کمتر شود؛ این امر شما را کالفه نمی کرد؟

من  نگذاشت.  اثر  روی من خیلی  نوروزی نژاد:  پارسا 
معتقدم که آدم مجبوراست به خاطر یک امر ارزشمند، 
می شود.  آدم  سوار  شرایط  وگرنه  بگذرد؛  امور  سایر  از 
احسن  نحو  به  موجود،  شرایط  از  که  کردم  تالش  من 

بهره ببرم. 
  در آزمون های آزمایشی هم شرکت می کردید؟ 
پارسا نوروزی نژاد: در آزمون هیچ مؤسسه ای شرکت 
نکردم؛ فقط در آزمون های جامع سنجش شرکت کردم. 
آزمایشی دیگر مؤسسات  آزمون های    چرا در 

شرکت نمی کردید؟ 
در  آزمایشی  آزمون های  فواید  نوروزی نژاد:  پارسا 
زمان بندی  می شوید،  آشنا  با سؤال ها  است:  چهار چیز 
توجه  با  و  می گیرید،  قرار  آزمون  شرایط  در  می کنید، 
به سایر داوطلبان، از وضعیت رتبه و درصدهای خود با 

خبر می شوید. 
واقعیت این است که چون آزمون های آزمایشی حضوری 
نبود، فضای آزمون سراسری را برای من بازسازی نمی کردند؛ 
ضمن آنکه رتبه ها و درصدها هم قابل اعتماد نبود؛ چون 
خیلی از شرکت  کنندگان سؤال ها را از قبل داشتند، و این 
رتبه اشتباه، بیشتر فشار روانی و روحی وارد می کند تا به 
آدم کمک کند؛ در واقع، این آزمون ها استاندارد نبودند و به 

نظر من هیچ شباهتی به کنکور نداشتند ! 
به  برقرار می کردم؛  را در خانه  خود من شرایط آزمون 
این صورت که ماسک می زدم و روی صندلی می نشستم 

و تا پایان آزمون هم از جایم بلند نمی شدم. 
در ضمن، من اعتقاد دارم که هیچ مؤسسه ای سؤال هایش 
به کنکور شباهت ندارد، و تنها سؤال های کنکور )به غیر 
از سؤال های درس ریاضی سال گذشته( است که خوب 

و استاندارد است. 
نظرات  از  گیری هایتان،  تصمیم  در  آیا    
مشاورآموزشی یا، به قول معروف، مشاوران کنکوری 

هم استفاده کردید؟ 

بعضی ازآزمون های آزمایشی مؤسسات
 استاندارد نبودند و شباهتی به كنکور نداشتند!

)قسمت آخر(

گفت و گو با پارسا نوروزی نژاد، رتبه 4 کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1400:

در شماره گذشته، قسمت اول گفت و گو با پارسا نوروزی نژاد، رتبه چهار کشوری گروه 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال گذشته، از نظرتان گذشت که در آن با وی درباره نحوه 
با وی درباره  مطالعه دروس مختلف گفت و گو کردیم. در این شماره، گفت و گوی ما را 
سایر مباحث، از جمله: استرس، خستگی، نیایش، تغذیه و روزهای آخر منتهی به برگزاری 

آزمون سراسری خواهید خواند.   

 نيایش، بسيار برای من 
تأثيرگذار بود. من تاکنون 

رابطه ای فراتر از نماز و روزه
با پروردگارم داشته ام و دارم

یعنی، هر لحظه با خدای خودم 
صحبت می کنم و دست خدا را 
خيلی از جاها حامی خود دیده ام
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پارسا نوروزی نژاد: به صورت موضوعی از افراد مطلع 
کمک می گرفتم، اما اینکه همیشه زیرنظر یک نفر باشید 
از  بیشتر  ضررش  من  نظر  به  کند،  آنالیز  را  شما  او  و 
منفعتش است؛ زیرا اکثر مشاورها متخصص نیستند و 
وارد  روحی  فشار  او  به  و  می گیرند  را  دانش آموز  وقت 
را  درصد  این  چرا  که  می گویند  مثال،  برای  می کنند؛ 

زدی؟
را  مشکلش  خودش   ، دانش آموز  اگر  که  می کنم  فکر 
بررسی و حل کند، بهتر است، و اگر نتوانست، از کسی 

کمک بگیرد. 
  تعطیالت نوروز چه کردید؟ 

چهار  یا  سه  عید،  روز   13 از  من  نوروزی نژاد:  پارسا 
استراحت  روز،  چند  این  در  و  کردم  انتخاب  را  روز 

طور  به  را  روزها  سایر  و  کردم 
کل،  در  نمودم.  مطالعه  کامل 
معتقدم که مطالعه جای خود، 
تفریح هم جای  و  استراحت  و 

خود را دارد. 
  در هفته آخر چه کردید؟

هفته  نوروزی نژاد:  پارسا 
مرور  را  خواندنی  دروس  آخر، 
استرس  مقدار  یک  و  می کردم 
شب ها  همین  برای  داشتم. 
حالم  تا  می کردم  روی  پیاده 
که  می گفت  مادرم  شود.  بهتر 
برای  اما  کن؛  رها  را  کتاب ها 
اینکه قلبم آرام تر شود، باز هم 

آنها را مطالعه می کردم ! 
گروه  آزمون  در  هم  آخر  روز 
تا  کردم  شرکت  هنر  آزمایشی 
آزمون  برای  بیشتری  آمادگی 
و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه 
شب  راستش  کنم.  پیدا  فنی 
آزمایشی  گروه  آزمون  از  قبل 
بعد  اما  داشتم،  استرس  هنر، 
راحت  را  شب  آزمون،  این  از 
استرس  اصاًل  و  خوابیدم 

را  مواقع می توان دست خدا  این  نظرم، در  به  نداشتم. 
همراه خود دید. 

  بعد از آزمون، انتظار به دست آوردن رتبه تک 
رقمی را داشتید؟ 

پارسا نوروزی نژاد: آزمون درس ریاضی امسال، سخت 
خوب  من  ریاضی  چون  بود؛  خوب  خیلی  من  برای  و 
درس  این  میانگین  سخت،  ریاضی  کل،  در  اما  است؛ 
مهم را پایین می آورد. خود من وقتی دیدم که حسابان 
سخت است، سراغ هندسه و گسسته و سپس فیزیک 
رفتم و بعد سؤال های حسابان را بررسی کردم؛ در واقع، 
خودم را درگیر حسابان نکردم، و این برای من بُرد بود.

  نظرتان درباره نیایش چیست؟
 پارسا نوروزی نژاد: نیایش، بسیار برای من تأثیرگذار 

می دادند یا کانال هایی که جزوات ریاضی را به اشتراک 
می گذاشتند، به خوبی بهره می بردم. 

  خانواده تان در این دوران با شما چه برخوردی 
داشتند؟

بر من  فشار روحی  نوروزی نژاد: خانواده، هیچ  پارسا 
وارد نمی کردند که چرا درس می خوانی یا نمی خوانی. در 
کل، شرایط خانه مان خیلی آرام بود و آنچه می خواستم، 

برایم فراهم بود. 
  چه رشته ای را انتخاب کردید؟ 

پارسا نوروزی نژاد: مهندسی برق. 
روی  خیلی  برق  مهندسی  روزها  این  چرا؟!    

بورس نیست ! 
جـزو  بـرق  اینکـه  خاطـر  بـه  نوروزی نـژاد:  پارسـا 
مبـادی فیزیـک و جـزو مبادی 
مهندسـی  اسـت.  آفرینـش 
بـرق، رابطـی بیـن رشـته های 
نـو و رشـته های پایـه ای اسـت 
و رشـته ای سـنگین، علمـی و 
قـوی اسـت؛ در ضمـن، مبحث 
بـرق را در کتاب هـای درسـی 
دوسـت  دبیرسـتان  فیزیـک 
را  آن  سـؤال های  و  داشـتم 

می کـردم.  حـل  راحـت 
  درصدهایتان در کنکور 
را  نهایی تان  کتبی  نمره  و 

لطفًا بفرمایید.
پارسا نوروزی نژاد: 

معدل کتبی دیپلم: 19/91
 معدل پیش دانشگاهی: 20
زبان و ادبیات فارسی: 90/7

زبان عربی: 94/7
معارف اسالمی: 94/7

زبان خارجی:۸9/4
ریاضی: 73/2

فیزیک: 95/6 و شیمی: 65/۸.
  به عنوان آخرین سخن، 
چه حرفی با داوطلبان دارید؟ 
خود  را  آخر  و  اول  حرف  اینکه  نوروزی نژاد:  پارسا 
داوطلب می زند. هر داوطلبی باید به خودش متکی باشد 
و بهترین راهکار را نیز خودش پیدا کند تا ان شاءا... در 

آزمون سراسری موفق شود.  
برای هر درس، هر چقدر الزم بود، تست می زدم؛ برای 
مثال، نمی گفتم که درس ادبیات یا زبان، ضریبش کمتر 
از این  یا  باید برای آنها کمتر وقت بگذارم  است و من 
دروس کمتر تست بزنم. من برای هر درس، هر قدر که 

الزم بود، وقت می گذاشتم تا بر آنها مسلط شوم
من معتقدم که حتی  دانش آموزان دوره اول متوسطه 
بخوانند؛ چون  را خوب  باید دروس دوره خودشان  هم 
تأثیر خودش را روی کنکور دارد؛ هرچند که دانش آموز 

متوجه این تأثیر نباشد

گفت و گو

بود. من تاکنون رابطه ای فراتر از نماز و روزه با پروردگارم 
داشته ام و دارم؛ یعنی، هر لحظه با خدای خودم صحبت 
می کنم و دست خدا را خیلی از جاها حامی خود دیده ام. 

  تغذیه تان در این سال چگونه بود؟ 
البته  همه چیز می خوردم؛  تقریباً  پارسا نوروزی نژاد: 
مواد قندی در این دوران برایم، اهمیت بیشتری داشت، 
من از قند طبیعی، مثل: خرما، عسل، توت، کشمش و 

سایر مواردی از این قبیل استفاده می کردم.
دوران،  این  بچه های  مشکالت  از  یکی    
اقسام جاذبه های  و  انواع  و  اندرویدی  گوشی های 
آن است. شما سال دوازدهم با این فضا چه کردید؟ 
پارسا نوروزی نژاد: اهل بازی کامپیوتری نیستم؛ چون 
از  و  دنبال می کردم  را  اخبار آن  اما  سر درد می گیرم، 
علمی  تقویت  برای  کرونا  دوران  در  هم  مجازی  فضای 
مثال،  برای  بود؛  مؤثر  بسیار  که  گرفتم  کمک  خودم 
قرار  آن  در  را  عربی  کانال هایی که سؤال های خوب  از 

خانواده، هيچ فشار روحی 
بر من وارد نمی کردند 
که چرا درس می خوانی

یا نمی خوانی. 
در کل، شرایط خانه مان 

خيلی آرام بود و آنچه می خواستم، 
برایم فراهم بود. 
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روزهای باقی مانده تا آزمون سراسري را با برنامه پيش بروید
اواخر اردیبهشت ماه مساوی است با امتحانات پایان سال 
تحصیلی جاری. عده ای از داوطلبان تصور می کنند  که 
این امتحانات، ترمزی برای برنامه مطالعاتی آنهاست و 
در این دوران مجبورند که به جای تست زنی، به مطالعه 
برای یک آزمون تشریحی بپردازند. باید به این دوستان 
گفت که در چند سال اخیر، سؤال های آزمون سراسری، 
نمی  توان با  و  است  شده  فرادانشی  پیش  از  بیشتر 
روش های عجیب تستی یا رّد گزینه، از پس این آزمون 

برآمد؛ بلکه برای موفقیت در آن باید دانشی 
عمیق داشت؛ چیزی که شما به یاری آزمون 
پس  رسید؛  خواهید  آن  به  بهتر  تشریحی، 
نگران از دست دادن زمان نباشید و دروس 

امتحاني خود را با دقت و عمیق بخوانید. 
البته ما هم بارها گفته ایم که برای موفقیت 
دقت  و  سرعت  باید   شما  آزمون،  این  در 
الزم را  برای حضور در یک آزمون تستی 
مثل کنکور داشته باشید. برای همین، در 
این ماه باید وقت بیشتری را به تست زدن 

اختصاص دهید. 
امتحانات  تا  روز   20 تا   15 حداقل  شما 
پایان سال وقت دارید و می  توانید در این 
مدت، تست زمان دار بزنید )تست هر درس 
را با توجه به زمان موجود برای آن تست 

در آزمون سراسری پاسخ دهید(. 
برای  مناسبی  زمان  اکنون  مثال،  برای 

پـاسخـگویی به تسـت هـای دروس عمـومـی سـایر 
گروه هاي آزمایشي )به غیر از گروه آزمایشی خودتان( 
است. اگر شما داوطلب گروه آزمایشي علوم ریاضی 
گروه هاي  عمومی  آزمون  می توانید  هستید،  فني  و 
آزمایشي علوم تجربی، هنر، زبان هاي خارجي یا حتی 
علوم انسانی را پاسخ دهید )البته بعضی از سؤال های 
شما  درسی  کتب  حیطه  در  انسانی  عمومی  ادبیات 
را  خودتان  رشته  با  مرتبط  عمومی  آزمون  نیست(. 
با دروس اختصاصی پاسخ  در خرداد ماه و همزمان 
دهید )معادل سازی جلسه آزمون سراسری(. همان 
طور که گفتیم، حتماً هر آزمون عمومی را با توجه به 
زمان مصّوب آن، یعنی 75 دقیقه پاسخ دهید؛ حتی 
خوب است که اندکی از زمان مصوب، کمتر به خود 
وقت بدهید؛ چون در آزمون سراسری امکان دارد که 
بخشی از زمان را به دلیل اضطراب ناشی از آزمون و 

عدم تمرکز اولیه، از دست بدهید. 
به  نشوید؛  غافل  نیز  اختصاصی  از تست هاي دروس 
خصوص در ایام امتحانات می توانید، پس از مطالعه 
درس مربوط، زمانی را به پاسخگویی تست های همان 
درس اختصاص بدهید )به خصوص تست های مرتبط 
زیاد  احتمال  به  که شما  را  دوم سال چهارم  ترم  با 

کمتر وقت تست زدن برای آنها را داشته اید(. ضمناً 
زمانی را هم برای مطالعه دروس ترم اول سال چهارم 
جمع  فکر  به  باید  دیگر  اما  بگذارید؛  پایه  دروس  و 
را  پایه  از دروس  اگر مبحثی  باشید.  کردن کتاب ها 
آن  در  مکرر  مطالعه  وجود  با  یا  نخوانده اید  تاکنون 
بگذارید  را کنار  ضعف جدی دارید، خوب است آن 
و به مباحثی بپردازید که می دانید با توجه به زمان 
موجود، می توانید در آنها تسلّط الزم را کسب کنید. 

یکی از بزرگترین  اشتباهات داوطلبان در این دوران، 
این است که می خواهند همه عقب ماندگی های خود را 
در این فرصت کوتاه جبران کنند؛ در نتیجه فقط درس 
نهادینه  برای تست زدن و  را  می خوانند و زمان الزم 
شدن یک مطلب در ذهن خود، اختصاص نمی دهند. 
مطمئن باشید که برای قبولی در یک رشته و دانشگاه 
خوب، الزم نیست که همه مباحث درسی را بلد باشید، 
و به همه سؤال ها پاسخ دهید؛ بلکه باید در مقایسه با 
سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این مهم 
امکان پذیر نیست مگر اینکه روزهای باقی مانده تا آزمون 
سراسری را با برنامه پیش بروید؛ یعنی نقاط قوت خود را 

با تست زدن و مرور به موقع مطالب حفظ کنید، آنچه را 
که تاکنون نخوانده اید، کنار بگذارید، و در مباحثی که در 
آنها کمی ضعف دارید، با مطالعه عمیق و دقیق و زدن 
تست،  به تسلّط کامل برسید؛ در این صورت، در جلسه 
آزمون متوجه می شوید که به کدام سؤال ها می توانید 
پاسخ دهید و کدام یک را باید بی پاسخ بگذارید تا نمره 
منفی نگیرید. بار دیگر می گوییم که تا بر یک مبحث 
کاماًل مسلّط نشوید، نمی توانید به ظرافت های آن پی 

ببرید، و امکان دارد که به دلیل ندانستن یک یا دو نکته 
ظریف در آزمون سراسری، به سؤال یا سؤال های آن 

مبحث، پاسخ اشتباه  بدهید. 
سخن دیگر اینکه عده ای از داوطلبان در این روزها، 
ناامید  خود،  آزمایشی  آزمون های  نتایج  به  توجه  با 
تصور  و  برمی دارند  مطالعه  از  دست  و  می شوند 
می کنند که برای موفقیت دیر شده است و باید برای 
سال آینده برنامه ریزی کنند. به این دسته از عزیزان 
بدترین  داوطلب،  یک  برای  ناامیدی  که  گفت  باید 
چیزی است که امکان دارد پیش آید؛ چون در نهایت 
بازدهی شان در حد خودشان نیز نخواهد بود. حتی 
خواندن  درس  دارید،  چشم  نیز  آینده  سال  به  اگر 
و  بروید  جلو  به  با جدیت  همچنان  و  نکنید  رها  را 
داد؛  نخواهید  از دست  را  باشید که چیزی  مطمئن 
بلکه حداقل متوجه می شوید که اگر دو ماه را به طور 
چقدر  شما  بازدهی  کنید،  مطالعه  دقت  با  و  کامل 

خواهد بود. 
بار دیگر تأکید مي کنیم و می گوییم که در این زمان، 
کسی به قله موفقیت خواهد رسید که قدر زمان را 
بداند، و نه خودش منفی ببافد و نه به دیگران اجازه 

دهد که به او انرژی منفی بدهند. 

یکی از بزرگترین  اشتباهات 
داوطلبان در این دوران، این است 

که می خواهند همه عقب ماندگی های 
خود را در این فرصت کوتاه جبران 

کنند؛ در نتيجه فقط درس می خوانند 
و زمان الزم را برای تست زدن و 
نهادینه شدن یک مطلب در ذهن 

خود، اختصاص نمی دهند


