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جشن آغاز سال تحصيلی در دانشگاه ها
جشن آغاز سـال تحصیلی 
و  دانشـگاه ها  در  جدیـد 
مراکـز آمـوزش عالـی، با

جمهـور،  رئیـس  حضـور 
معاونـان علمـی و فناوری، 
و  خانـواده  امـور  و  زنـان 
وزرای علوم و بهداشت، در
سالن همایش های بین المللی

برگزار  الزهرا)س(  دانشگاه 
شد.

مراسـم  در  جمهـور،  رئیـس 
آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد 
حضـور  بـا  کـه  دانشـگاه ها، 
پرشور دانشـجویان همراه بود، 
علمـی مراکـز  و  دانشـگاه ها 
اندیشـه ورزی  اتـاق  را  کشـور 
گـفــت:  و  دانســت  دولـت 
اندیشـه ورزی دانشگاه ها برای

مسـائل  راهکارهـای  یافتـن 
جامعـه، همـواره مـورد توجه 

دولـت خواهـد بـود. 
آیت الّل سید ابراهیم رئیسی، 
صبح روز شنبه 16 مهر ماه، به 

آغاز  منظور شرکت در جشن 
سال تحصیلی 1402-1401 
دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز 
کشور،  سراسر  عالی  آموزش 
در دانشگاه الزهرا)س( حضور 

یافت.
رئیـس جـمهــور، بـا اشـاره 
بـه اینــکه امـروز قریـب بـه

دانشـجویان  از  درصـد   60
دانشـجویان  را  کشـور 
می دهنـد،  تشـکیل  دختـر 
برخـورداری توأمـان از روحیه 
تحقیـق و پژوهـش بـا علم و 
بردبـاری دختران دانشـجو را 
در ایـن زمینـه مؤثر دانسـت 
و افـزود: در سـال های پـس 

از پیـروزی انقـالب اسـالمی، 
زنـان زیـادی در عرصه هـای 
خـوش  کشـور  دانشـگاهی 
درخشـیده و حتی توانسته اند 
در  را  خـود  توانایی هـای 
بـه  نیـز  عرصه هـای جهانـی 

بکشـند. جهانیـان  رخ 
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نکته

بهترين زمان برای مطالعه کدام است؟
یادداشت هفته

ــی را در زمینــه یادگیــری دارد و  ــن کارآی ــی اســت کــه مغــز باالتری ــن زمــان مطالعــه و یادگیــری، زمان بهتری
حافظــه نیــز بیشــترین توانایــی را بــرای بــه خاطــر ســپاری مطالــب در خــود مهّیــا کــرده اســت. انتخــاب ایــن 
ــرای مطالعــه، بســتگی بــه خودتــان دارد تــا تشــخیص دهیــد کــه در چــه زمانــی از نظــر  »بهتریــن زمــان« ب

ــد. ــرای انجــام ایــن کار داری جســمی و روحــی، آمادگــی الزم را ب
ــد  ــس کردی ــما ح ــه ش ــت ک ــر وق ــدارد، و ه ــود ن ــه وج ــرای مطالع ــق ب ــور دقی ــه ط ــی ب ــان خاص ــچ زم هی
می توانیــد مطالعــه کنیــد، آن وقــت، مطالعــه را بــا توجــه بــه رعایــت نــکات ذکــر شــده شــروع کنیــد، و اگــر 
ــرای  ــرای مطالعــه شــرطی شــده اید، حتمــاً از آن زمان هــا بیشــترین بهــره را ب ــه زمان هــای خــاص ب نســبت ب

انجــام ایــن کار ببریــد.
خیلــی از مواقــع، بــه خاطــر خســتگی، خــواب آلودگــی، گرســنگی، بی حالــی یــا هــر علــت دیگــری، حوصلــه 

مطالعــه کــردن نداریــم.
طبیعــی اســت کــه در چنیــن مواقعــی نبایــد مطالعــه کــرد و یــا اگــر در حــال مطالعــه هســتیم، اگــر امکانــش 

وجــود دارد، بایــد دســت از مطالعــه بکشــیم.
شــک نکنیــد کــه مطالعــه در ایــن شــرایط، هیــچ ســودی برایتــان بــه همــراه نخواهــد داشــت و فقــط شــما را 
ــما را  ــاب، ش ــدت، از درس و کت ــد و در دراز م ــب می کن ــد بی نصی ــذت بخــش و مفی ــه ل ــک مطالع ــذت ی از ل

دور خواهــد کــرد.
ــه درس و  ــه چشــم می خــورد و اظهــار بی عالقگــی ب گاهــی افــت تحصیلــی شــدیدی در بیــن دانش آمــوزان ب
مدرســه و گاهــی هــم تنفــر از مدرســه در میــان دانش آمــوزان دیــده می شــود. ایــن بی عالقگــی بــه مطالعــه، 
بــه گونــه ای اســت کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق دانش آمــوزان، از درس خوانــدن و کســب علــم و دانــش لــذت 
نمی برنــد و ایــن موضــوع جذابیــت آن چنانــی برایشــان نــدارد؛ بنابرایــن، الزم اســت کــه آنهــا در زمــان و روش 

مطالعــه خــود تجدیــد نظــر کننــد تــا بــا عالقــه و انگیــزه بیشــتری مشــغول بــه مطالعــه شــوند.
ــادآوری آن  ــالل در ی ــده و اخت ــده ش ــب خوان ــی مطال ــبب فراموش ــد س ــب، می توان ــان نامناس ــه در زم مطالع
مطالــب شــود. بارهــا مشــاهده شــده اســت کــه بعضــی از دانش آمــوزان، از فرامــوش کــردن آموخته هــای خــود 
ــن  ــم جــزو ای ــر شــما ه ــد. اگ ــه می کنن ــد، گالی ــاد نمی آورن ــه ی ــب را در جلســه امتحــان ب ــه مطل ــا از اینک ی
ــا دچــار فراموشــی  ــد ت ــه شــما کمــک کن ــد ب ــر می توان ــکات زی ــادآوری ن ــوزان هســتید، ی دســته از دانش آم
ــب مطالعــه شــده، وارد حافظــه بلنــد مــدت  ــن خاطــر اســت کــه مطال ــه ای نشــوید. بیشــترین فراموشــی ها ب

شــما نشــده اســت.
اگــر می خواهیــد مطالــب و مــواد امتحانــی را درســت بیاموزیــد و فرامــوش نکنیــد، عــالوه بــر انتخــاب زمــان 

مناســب، بــه مــوارد زیــر هــم توجــه بیشــتری داشــته باشــید: 
اگــر همیشــه عــادت داریــد کــه در زمــان و مــکان مشــخصی مطالعــه کنیــد، حتمــاً از ایــن فرصــت اســتفاده 
کنیــد؛ زیــرا شــما نســبت بــه آن زمــان و مــکان شــرطی شــده اید و در ایــن زمــان و مــکان، آمادگــی بیشــتری 

بــرای تمرکــز و یادگیــری داریــد.
قبــل و بعــد از مطالعــه اســتراحت کنیــد تــا ضمــن رعایــت آســتانه یادگیــری، فرصتــی را بــرای مغــز خــود در 
نظــر بگیریــد تــا بــه تجزیــه و تحلیــل اطالعــات جدیــد بپــردازد. ضمنــاً هنــگام بــروز اضطــراب و هیجان هــای 
ــر مطالعــه نکنیــد و  ــا شــکم پُ ــه پــس از غــذا خــوردن و ب عصبــی، هرگــز مطالعــه نکنیــد. همچنیــن بالفاصل
تمریــن و تکــرار پــس از مطالعــه را نیــز فرامــوش نکنیــد و مطالــب خوانــده شــده را حتمــاً مــرور کنیــد و بــه 
محتــوای ذهــن خــود، بــا خوانــدن مطالــب مشــابه نظــم بدهیــد. همچنیــن از عالئــم و نشــانه ها بــرای یــادآوری 
ــز حــواس،  ــرای تمرک ــه ب ــگام مطالع ــذ را هن ــم و کاغ ــد و اســتفاده از قل ــده شــده اســتفاده کنی ــب خوان مطال

فرامــوش نکنیــد.
موفق باشید

روزانـه  دوره  شـهریه پرداز  دانشـجویان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در همـه 
مقاطـع، کـه متقاضـی دریافـت تسـهیالت 
شـهریه در سـال جاری هسـتند، تا 15 آبان 
مـاه بـرای ثبت نـام ایـن تسـهیالت فرصت 

رند. دا
روزانـه  دوره  شـهریه پرداز  دانشـجویان  تمامـی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در همـه مقاطـع، 
در  شـهریه  تسـهیالت  دریافـت  متقاضـی  کـه 
مراجعـه  بـا  می تواننـد  هسـتند،  جـاری  سـال 
بـه پرتـال صنـدوق رفـاه دانشـجویان بـه نشـانی:
 https://portal.srd.ir درخواسـت خـود را در 

ایـن زمینه ثبـت کنند.
الزم بـه یادآوری اسـت کـه برای ورود به سـامانه، 

الزم اسـت VPN خاموش باشد.
دانشـجویان برای دریافت وام شـهریه، می بایسـت 
دارای ضامـن معتبـر  و  بدهنـد  تعهـد محضـری 
)کارمنـد رسـمی یا پیمانـی دولت، کاسـب دارای 
جـواز کسـب، بازنشسـته تأمین اجتماعـی( بوده و 

در سـنوات مجـاز تحصیلی باشـند.
دانشـجویان، می بایسـت پـس از ثبت درخواسـت 
در پرتـال صنـدوق رفـاه دانشـجویان، پرینت فرم 
درخواسـت خـود را به همراه سـایر مـدارک مورد 
نیـاز، در مهلت مقرر به امور دانشـجویی دانشـکده 

خـود تحویـل دهند.

15 آبان ماه

آخرین مهلت ثبت نام 
وام شهریه دانشجویان 
شهریه پرداز دانشگاه 
علوم پزشکی تهران
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اخبار هفته

ادامه از صفحه اول 
الّل رئیسـی تصریـح کـرد: وقتـی  آیـت 
یـک بانـوی فرهیختـه ایرانـی در سـطح 
جهانـی دسـتاورد علمـی مهمـی را ارائه 
می گیـرد،  قـرار  سـکویی  بـر  می کنـد، 
پرچـم جمهـوری اسـالمی برافراشـته و 
سـرود ملـی ایـران نواخته می شـود، این 

بـرای کشـور قـدرت می آفرینـد.
از  دانـش  و  علـم  اینکـه  بیـان  بـا  وی، 
مؤلفه های مهم قدرت و توانایی هسـتند، 
گفـت: امروز کشـور بـا همت اسـتادان و 
دانشـجویان بـه سـطوح باالیـی از قدرت 
و توانایـی دسـت یافتـه اسـت؛ در حالـی 
نیازمنـد  کشـور  ایـن  در  روزگاری  کـه 
را  همـان  و  بودیـم  سـیم خاردار  واردات 
نیـز از مـا دریـغ می کردند، اما امـروز در 
زمینه هـای مختلـف علمـی و صنعتـی، 
بـه  تحریم هـا،  گسـترده ترین  وجـود  بـا 
دسـت  خیره کننـده ای  پیشـرفت های 
یافته ایـم و بـه مـدد الهـی ایـن مسـیر 

همچنـان ادامـه خواهـد داشـت.
رئیـس جمهـور، در بخـش دیگـری از 
سـخنانش، بـا تبریـک به دانشـجویان 
شـما  کـرد:  تصریـح  جدیدالـورود، 
وقـف  را  خـود  تـالش  و  همـت  همـه 
تحقیـق و پژوهـش کنیـد، دولـت نیـز 
تمهیـد  بـرای  را  خـود  تـالش  همـه 
لـوازم و امکانـات الزم بـرای شـما بـه 

گرفـت. خواهـد  کار 
آیـت الّل رئیسـی، رفـع دغدغـه اشـتغال 
بـرای دختـران و پسـران دانشـجو را از 
تکالیـف دولـت دانسـت و گفـت: دولـت 
خـود  اندیشـه ورزی  اتـاق  را  دانشـگاه 
می دانـد و انتظـار دارد کـه دانشـگاه ها و 
مراکـز علمـی، بـا اندیشـه ها و ابتـکارات 

نـو، بـه یـاری دولـت بشـتابند.
وی، در ادامـه سـخنان خـود، بـا اشـاره 
بـه رّد پای دشـمن در اغتشاشـات اخیر، 
اظهار داشـت: دشـمن تصـور می کرد که 
می توانـد در ظـرف دانشـگاه، امیال خود 
را دنبـال کند، غافل از اینکه دانشـجویان 
و اسـتادان ما بیـدار بوده و اجـازه تحقق 
نخواهنـد  را  دشـمن  باطـل  خیال هـای 
داد و حتمـاً در عرصـه علـم و دانش نیز، 

ماننـد دیگـر عرصه هـا، دشـمن را نـاکام 
گذاشـت. خواهند 

پیـش از سـخنان رئیس جمهـور، وزرای 
پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت، 
علـوم، تحقیقات و فنـاوری و نیز نماینده 
اسـتادان و نماینـده دانشـجویان و رئیس 
سـخنانی،  در  )س(،  الزهـرا  دانشـگاه 
تحصیلـی  سـال  آغـاز  تبریـک  ضمـن 
مراکـز  و  دانشـگاه ها، مؤسسـات  جدیـد 
آمـوزش عالی، بـرای دانشـجویان آرزوی 

موفقیـت کردنـد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت 
علـوم، دکتـر محمدعلـی زلفـی گل، وزیر 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، نیـز در این 
مراسـم، ضمن پاسداشـت آغـاز بهار علم 

و دانـش، گفـت: 60 درصـد دانشـجویان 
کشـور را دختـران تشـکیل مـی دهند و 
حضـور قابـل مالحظه بانـوان در آموزش 
عالـی، به خاطر شـرایطی اسـت که نظام 
مقـدس جمهوری اسـالمی فراهـم کرده 

است.
وی تأکیـد کرد: باید قـدر نظام جمهوری 
اسـالمی ایـران را، کـه برخاسـته از خون 

هزاران شـهید اسـت، بدانیم.
وزیـر علوم، بـا تأکید بر تالش و پشـتکار 
در  موفقیـت  بـرای  دانشـجو  دختـران 
مسـیر کسـب علـم، گفـت: خداونـد بـه 
هـر انسـانی اسـتعدادهای خاصـی عطـا 
کرده اسـت و هر کسـی باید بکوشـد که 
اسـتعداد و ظرفیـت ویـژه مختـص خود 

را شناسـایی کنـد و آن را بـرای دسـت 
بـه  کار  بـه موفقیت هـای خـود،  یافتـن 

. د گیر
تنـوع  بـه  اشـاره  بـا  زلفـی گل،  دکتـر 
رشـته های تحصیلـی، گفـت: هـر رشـته 
و  دارد  خاصـی  زیبایـی  تحصیلـی، 
و  اسـت،  بـا رشـته های دیگـر  متفـاوت 
اگـر دانشـجویان در مفاهیـم و نظریـات 
رشـته تحصیلـی خـود به صـورت عمیق 
مطالعـه و پژوهـش کننـد، می تواننـد در 
رشـته  و علـم خـود در دنیـا و پیشـرفت 

بشـریت سـهیم باشـند.
وزیر علوم، خطاب به دانشـجویان نو ورود 
بـه دانشـگاه، گفـت: بخشـندگی خداوند 
بی نهایـت اسـت، و اگـر با تـوکل به ذات 
اقدسـش، از خداونـد چیـزی را بخواهید، 
داد.  را خواهـد  آن  بـا رحمانیـت  قطعـاً 
آرزوهـای بلنـد داشـته باشـید؛ چـرا که 
آرزوهـای بلندتـر باعـث می شـود تـالش 

کنید. بیشـتری 
وی، در پایـان سـخنانش، بـا اشـاره بـه 
موفقیـت  در  معلمـان  و  والدیـن  اینکـه 
بـه  ورود  و  دانش آمـوزان  تحصیلـی 
دانشـگاه نقش مهم و اساسـی  داشته اند، 
بر احتـرام به والدین، معلمان و اسـتادان 
تأکیـد کـرد و گفـت: علم بـدون اخالق، 

نیسـت. مفید 

با حضور رئیس جمهور در دانشگاه الزهرا )س( برگزار شد

جشن آغاز سال تحصيلی در دانشگاه ها
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اطالعیه

 پرينت کارت و زمان  برگزاري آزمون استخدامی دانشگاه های  علوم پزشکی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون 
استخدامی دانشگاه هاي علوم پزشکي 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
که  مي رساند   ،1401 سال  در  پزشکی 
مورخ  جمعه  روز  صبح  آزمون،  این 
1401/07/22 در 31 شهرستان کشور 
این  ذیل  در  مندرج  جدول  شرح  به 
اطالعیه )که در سایت سازمان سنجش 
فرآیند  مي شود.  برگزار  است(،  آمده 
برگزاري آزمون، صبح از ساعت 8:30 
آغاز می شود و درهاي ورود به جلسه 
شروع  از  قبل  نیم ساعت  امتحان، 
لذا  بسته خواهد شد؛  آزمون  فرآیند 
دوطلبان مي بایست قبل از بسته شدن 
درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني 

خود حاضر باشند.
کارت  پرينت  زمان  و  نحوه   الف - 

شرکت در آزمون 
کارت  شرکت در  آزمون،  از روز سه شنبه 
و  مشاهده  براي  )فردا(   1401/07/19
پرینت، روي درگاه اطالع رساني سازمان 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش 
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ 
لذا متقاضیان  آزمون ، براي شرکت در جلسه 
امتحان، باید در تاریخ تعیین شده به شرح 
فوق، به درگاه اطالع رساني مذکور مراجعه 
کنند و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي 
)نام، نام خانوادگی، کد ملي، سال تولد و...( 
یا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده ، شماره 
سریال و کد پي گیري و ...(، از کارت شرکت 
در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه کنند 
و براساس آدرس و زمان تعیین شده روي 
کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني 
در  شرکت  براي  نمایند.  مراجعه  مربوط 
جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت 
شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت 
ملي یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، 

الزامي است. 
اختیار  در  دلیل  به  متقاضی،  چنانچه 
شماره  به  مربوط  اطالعات  نداشتن 
مورد  پي گیري  کد  یا  پرونده  داوطلبي، 
در  شرکت  کارت  پرینت  به  موفق  نیاز، 
با  که  است  الزم  نمي شود،  خود  آزمون 
مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان 
انتخاب  و ورود به سیستم پاسخگویي و 

پي گیري،  موضوع  تعیین  و  آزمون  نام 
به  مربوط  اطالعات  دریافت  به  نسبت 
یا کد پي گیري  داوطلبي  پرونده،  شماره 
ثبت نام اقدام نماید. الزم به ذکر است این 
امکان براي متقاضیاني فراهم شده است 
که در سیستم پاسخگویي عضویت داشته 
که  متقاضیاني  دارد  ضرورت  لذا  باشند؛ 
با  نموده اند،  مفقود  را  فوق  اطالعات 
عضویت در این سیستم، نسبت به بازیابي 

این اطالعات اقدام نمایند.
کارت  مندرجات  خصوص  در  ب- 
شرکت در آزمون، چنانچه مغايرتي 
است  الزم  متقاضيان  شد،  مشاهده 

که به شرح زير اقدام نمايند:
روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با  1ـ 
چنانچه  آزمون،  در  شرکت  کارت 
مندرج  اطالعات  در  مغایرتي  متقاضیان 
در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 
15، 16، 20و 21 )شامل: نام خانوادگي، 
کد  شناسنامه،  شماره  تولد،  تاریخ  نام، 
ایثارگران،  ملي، دین،  سهمیه 5 درصد 
فارغ التحصیلي،  تاریخ  اشتغال،  وضعیت 
تأهل و شاغل در مراکز  معدل، وضعیت 
آزمون  در  شرکت  کارت  کرونا(  درماني 
خود مشاهده نمودند، الزم است که براي 
تا  مذکور، حداکثر  موارد  یا  مورد  اصالح 
درگاه  به  منحصراً   1401/07/22 تاریخ 
با  و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني 
ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت 
به اصالح موارد مذکور اقدام نمایند؛ زیرا 
این تاریخ، امکان اعمال و اصالح  از  بعد 

موارد ذکر شده امکان پذیر نخواهد بود.
به  نسبت  متقاضیان  که  صورتي  در   -2
بندهاي 3، 8 و 9 )جنسیت، معلولیت و 
شدت معلولیت( تفاوتي مشاهده کردند، 
تاریخ  و  ضروري است که مطابق ساعت 
نماینده  به  »ج«،  بند  در  شده  اعالم 
سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در 
شرح  )به  مربوطه  حوزه  نقص  رفع  باجه  
جدول ذیل که در سایت سازمان سنجش 
آمده است(، مراجعه کنند. الزم به تأکید 
است که تغییر رشته شغلی در این آزمون 

امکان پذیر نیست.
آزمون  در  شرکت  کارت  چنانچه   -3
متقاضی فاقد عکس است یا چنانچه عکس 

از جمله:  روي کارت وي داراي اشکاالتي 
اشتباه  یا  عکس  نبودن  واضح  ُمهر،  فاقد 
عکس است، ضروري است که ضمن همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو 
قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملي یا شناسنامه 
عکس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده 
در بند »ج«، تا روز قبل از برگزاري آزمون 
به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور 
مربوطه  نقص حوزه  رفع  باجه   در  مستقر 
مراجعه نمایند و موضوع را پي گیري نموده 
تا مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، 
فرد به عنوان متخلف تلقي مي گردد. ضمناً 
سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت 
براساس اطالعات  در آزمون هر متقاضی، 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوی 
نظر  در  گردیده،  تکمیل  متقاضی  خود 

گرفته شده است. 
ج- آدرس و محل  رفع نقص کارت 

شرکت در آزمون 
نماینده این سازمان، در روز پنجشنبه مورخ 
الي   8:30 ساعت  از  صبح   1401/07/21
الي  از ساعت 14:00  بعدازظهر  و   12:00
مربوط  حوزه  نقص  رفع  واحد  در   17:00
مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از 
متقاضیاني که براساس توضیحات بند »ب« 
ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت 
محل  شهرستان هاي  مي گردند،  سازمان 
برگزاري آزمون به شرح جدول مندرج در 
سازمان  سایت  در  )که  اطالعیه  این  ذیل 
سنجش آمده است(، می باشد و آدرس و 
محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت 
در  آزمون هر شهرستان، در جدول مذکور 

مشخص گردیده است.
د - يادآوری های مهم  

1- برای حضور در جلسه آزمون، همراه 
آزمون ،  در  شرکت  کارت  پرینت  داشتن 
شناسنامه  اصل  یا  ملی  کارت  اصل 

عکس دار، الزامی است.
از  آزمون،  برگزاری  فرآیند  شروع   -2

ساعت  8:30 صبح )هشت و سی( است.
امتحانی، رأس   ِحوزه های  3- در ورودی 
بسته خواهد شد؛  )هشت(  ساعت  8:00 
لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته 
در  آزمون،  به جلسه  ورود  درهای  شدن 

حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

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

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

بند» و « آمده است، رفتار خواهد شد.
6- به  همراه داشتن تلفن همراه، حتی به 
صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب 
محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد. 
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با 

فرد متولی همکاری الزم را به عمل آورید.
گرفتن  تحویل  از  آزمون،  حوزه های   -8
تلفن  جمله:  از  اضافی،  وسایل  هرگونه 
دستی،  کیف  حساب،  ماشین  همراه، 
و... معذورند؛  ساک دستی، کتاب، جزوه 
بنابراین، اکیدا توصیه می شود که به غیر 
پرینت  اطالعیه  در  شده  اعالم  موارد  از 
کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون 
و اوراق تشخیص هویتی، از همراه داشتن 

سایر وسایل جداً خودداری شود.
9- داوطلبان، برای آگاهی بیشتر از ضوابط 
آزمون، باید از برگ راهنمای شرکت در 
این  اطالع رسانی  درگاه  روی  که  آزمون، 
و  کرده  تهیه  پرینت  دارد،  قرار  سازمان 

نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
وجود  به  صورت  در  داوطلبان،   -10
فرآیند  در  مشکل  هرگونه  آمدن 
است  الزم  آنها،  برای  آزمون  برگزاری 
از   1401/07/28 تاریخ  تا  حداکثر  که 
اینترنتی: پاسخگویی  سیستم  طریق 
https://request.sanjesh.org
به  الزم  نمایند.  مکاتبه  سازمان  این  با 
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اطالعیه

یادآوری است که درخواست های رسیده 
بعد از تاریخ فوق، قابل بررسی و پی گیری 

نخواهد بود.
ه  - دسـتورالعمـل بهـداشتـی، 
الزامات  و  اجتماعی  فاصله گذاری 

بهداشتی 
سالمتی  حفظ  برای  که  می رود  انتظار 
خانواده های  و  داوطلبان  سایر  خود، 
محترمتان، موارد زیر را مورد توجه قرار 

دهید و آنها را رعایت نمایید:
1- زمان مناسب حرکت از منزل تا حوزه 
در  موقع  به  و  کنید  برآورد  را  امتحانی 
محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری 
آزمون، از ساعت 7:00 صبح روز برگزاری 

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

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

خودداری نمایید.
4- هنگام ورود به حوزه و خروج از آن، 
با دیگر داوطلبان، فاصله مناسب )حداقل 

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

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

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

در حین آزمون، جداً خودداری نمایید.
از  کردن،  سرفه  یا  عطسه  هنگام   -8
در  و  نمایید  استفاده  کاغذی  دستمال 
از  نداشت،  وجود  دستمال  که  صورتی 
قسمت داخلی آرنج خود برای انجام این 

کار استفاده کنید.
از  ضروری  سؤال  داشتن  صورت  در   -9
عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، 
داشتن  و  مناسب  فاصله  رعایت  با  حتماً 

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

گوش کرده و به آن عمل کنید.
11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی 

که اغلب لمس می شود، نظیر: صندلی ها، 
سرویس  شیرآالت  و  در ها  دستگیره 
بهداشتی و... خودداری نموده و برای انجام 
این کار، از دستمال کاغذی استفاده کنید.

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

به عمل آورند.
و  تخلفات  به  رسيدگی  قانون  و- 

جرايم در آزمون های سراسری
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون 

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

دستگاه های حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که 
آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار 

سازد، از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر 

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

برای تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا 
شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب 

اصلی.
غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  از  استفاده  ج- 
و  الکترونیکی  ارتباط  وسایل  قبیل  از 

دستگاه های حافظه دار.
ضوابط  از  خارج  داوطلب،  به  کمک  د- 

برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط 
به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق 
و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک 

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

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

یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت های رسیدگی به تخلفات، 

صالحیت صدور حکم به مجازات های زیر 
را درباره متخلفان دارند:

ماده  )الف(  بند  مشموالن  مورد  در  الف- 
)5(: اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب 
محرومیت  یا  ذی ربط  مراجع  به  اعالم  و 

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

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

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

می نمایند.
ماده 8- ارتکاب هر یک از اعمال موضوع 
ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در یک 
گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات 
می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا 
شبکه، به حداکثر مجازات محکوم می گردد. 
ارتکاب  در  که  اعضاء،  از  هر یک  مجازات 
نداشته  دخالتی  فوق  جرایم  و  تخلفات 
باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر 

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

قوانین و مقررات نیز محکوم می گردد.
قطعی  محکومیت  صورت  در   -10 ماده 
فردی به یکی از مجازات های مندرج در این 
بند  به استثناء مجازات مندرج در  قانون، 
)الف( ماده )6(، هیأت رسیدگی به تخلفات 
در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال 
می نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی 
مربوط، از صدور و اعطاء هرگونه گواهی یا 
و  نمود،  خواهد  خودداری  وی  به  مدرک 

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

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

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

آنان اقدام نماید.
ز - نحوه تماس و ارتباط با 

سازمان سنجش آموزش کشور
ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در 
درخواست ها به صورت الکترونیکی، داوطلبان 
از  را  خود  درخواست  یا  سؤال  می توانند 
طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي به نشانی:
 ،https://request.sanjesh.org 
ضمناً  نمایند.  ارسال  سازمان  این  به 
داوطلبان، در صورت لزوم، می توانند سؤال 
با  اداری،  ساعات  در  را  خود  سؤاالت  یا 
شماره  تلفن:  42163  با پیش شماره 021 

در میان بگذارند.
روابط عمومی 
سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

 پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالی
در سال تحصيلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

به اطالع می رساند که پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 
1402-1403 بر اساس مصوبه »سیاست ها 
و ضوابط سامان دهی سنجش و پذیرش 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
مورخ  جلسه 843  متوسطه(«  پایان  از 
1400/4/15 شورای عالی انقالب فرهنگی 
1400/6792/دش شماره  به  ابالغی 

مورخ 1400/5/5 و ماده واحده »تکمیل 
و  سیاست ها  از  موادی  اصالح  و 
پذیرش  و  سنجش  سامان دهی  ضوابط 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
متوسطه( مصوب 1400/4/15«  پایان  از 
جلسات 855 و 863 مورخ 1400/11/5 
انقالب  عالی  شورای   1401/3/17 و 
فرهنگی ابالغی به شماره 1401/6310/دش

مورخ 1401/4/25 انجام می شود. نکات 
اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه 
در جلسات 31 مورخ 1401/6/14 و 32 
و  سنجش  شورای   1401/6/15 مورخ 
و مصوب شد  بررسی  دانشجو  پذیرش 

که به شرح ذیل است:
سابقه  دروس  ضرایب  و  نام   -1
دیپلم  و   6-3-3 نظام  دیپلم  تحصیلی 
واحدی/ سالی  نظام  پیش دانشگاهی  و 
متقاضیان  پذیرش  برای  واحدی  ترمی 
تحصیلی سال  در  عالی  آموزش  به  ورود 
سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  در   6-3-3 نظام  دوازدهم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  درصد  میزان 40  به 
نظام  دیپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  در  واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 درصد 
تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام 
درصد  10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
)در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در 

نمره کل سابقه تحصیلی است.
تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  دیپلم  یا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پایه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  در  واحدی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و 
فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود. 
سهم  و  عمومی  دروس  سهم  حداکثر   -4
سابقه  کل  نمره  در  تخصصی  دروس 
تخصصی  دروس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند 3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقدام می شود(، به شرح جدول ذیل است.

سهم دروس عمومی و تخصصی
در نمره کل سابقه تحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرداد  پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

کشور است.
6- در آزمون سراسری سال 1402 و بعد 
از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص دارند یا کاًل سابقه تحصیلی ندارند، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
درگروه  داوطلب  موجود  تحصیلی  سوابق 
دروس  جز  )به  درخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود  اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند  مطابق جدول  تخصصی،  دروس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کاردانش  و  حرفه ای  و 
دروس  دارای  باید  پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت 
نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 
ماده 2 مصوبه شورای  بند  2-2  7- طبق 

داوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در 

بند 1 این اطالعیه، ساخته می شود.
آزمون  دروس  ضرایب  و  عناوین   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیک 
ذیل  جداول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضریب نام درس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروه آزمایشی علوم تجربی

ضریب نام درس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروه آزمایشی علوم انسانی

ضریب نام درس

6ریاضي
2اقتصاد

8زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروه آزمایشی هنر

ضریب نام درس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروه آزمایشی زبان های خارجی

ضریب نام درس

1زبان تخصصی

8-1- در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر داوطلب، طبق بند  1-2 ماده 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
در  وی  تخصصی  دروس  شده  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که در آن شرکت کرده 
است )با توجه به ضرایب مندرج در بند 8 

این اطالعیه( ساخته می شود. 
علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  برای   -2-8
آزمایشی  گروه  در  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  امتحانی  درس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  در  اسالمی(«  دوره  در  )ایران 

 می شود. 
ثبت نام  نوبت های  از  یک  هر  در  تبصره: 
دیپلم  دارای  داوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند، باید انتخاب 
کنند که صرفاً به دفترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع  از 
دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و 

معارف اسالمی« پاسخ می دهند. 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  در   -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یک   )1 )مجموعه  بدني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود  برگزار  سال  در  بار 
عنوان یک درس تخصصی با ضریب 12 در 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد شد.
آزمون  هنر،  آزمایشی  گروه  در   -4-8
عملی یک بار در سال برگزار می شود و هر 
داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
عنوان درس  به  عملی  آزمون  نمره  دارد.  را 
تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط 
داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های 
گروه آزمایشی هنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.
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اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  در   -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
در  داوطلب  و  می شود  برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید  ثبت نام،  زمان 
داوطلبانی  کند.  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند  انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  در  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
تبصره: برای انتخاب رشته محل های مربوط 
به سایر زبان های خارجی )به جز انگلیسی، 
ایتالیایی(  و  روسی  فرانسه،  آلمانی، 
گزینش  مالک  و  ندارد  وجود  محدودیتی 
علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع 

آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  در   -6-8
آزمون  در  می توانند  دانش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند  شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( دیپلم خود را اخذ کنند، 
اجازه  پایین تر  پایه های  دانش آموزان  و 

شرکت در آزمون را ندارند.
9- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
دروس  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده 

است، اطالع رسانی می شود.
به  ورود  برای  دانشجو  پذیرش   -10
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، 
اگر  و  می شود،  انجام  سال  در  بار  یک 
در  آزمون  مختلف  نوبت های  در  داوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یک 
گروه های  عالوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
خارجی  زبان های  و  هنر  شناور  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  در  شرکت  صورت  )در 

اقدام  می تواند  آزمایشی(  گروه های  این 
گروه  پذیرش،  از  قبل  باید  و  نماید 

آزمایشی خود را اعالم نماید.  
سراسری  آزمون  در  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی درخواستی داوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماده   3 و   2 بند های 
بندهای  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  در  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
دارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  در 
و  درخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  درخواستی 
و  عمومی  دروس  تحصیلی  سابقه  شده 
شورای  مصوبه   2-2 بند  طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود.  انقالب  عالی 

12- مالک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود 
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
دانشجو )بند 11 این اطالعیه( است و رتبه 
نیز  داوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  در 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود. 
13- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرداد  پایان  تا  تحصیلی  سابقه  دروس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه  
داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب 
در گروه آزمایشی درخواستی اطالع رسانی 

می شود. 
دبیرخانه
شورای سنجش و پذیرش دانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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اطالعیه

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
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ــک از  ــر ی ــب دروس ه ــی و ضرای ــواد امتحان ــته ها، م ــالم رش ــن اع ضم
مجموعه هــای امتحانــی آزمــون ورودی مقطــع دکتــری )Ph.D( ســال 1402 
)بــه شــرح جــدول ذیــل کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــده اســت(، 
بــه اطــالع متقاضیــان ثبت نــام و شــرکت در ایــن آزمــون می رســاند کــه 
پذیــرش دانشــجو در ســال 1402 بــر اســاس قانــون “ســنجش و پذیــرش 
ــز  ــگاه ها و مراک ــی در دانش ــالت تکمیل ــاي تحصی ــجو در دوره ه دانش
ــي” مصــوب 1394/12/18 مجلــس محتــرم شــورای اســالمی  آمــوزش عال
ــنجش  ــورای س ــات “ش ــوط و مصوب ــي مرب ــة اجرای ــن آیین نام و همچنی
ــن  ــق ای ــی” و مطاب ــالت تکمیل ــاي تحصی ــجو در دوره ه ــرش دانش و پذی
ــام  ــای ثبت ن ــه راهنم ــدرج در دفترچ ــط من ــرایط و ضواب ــه و ش اطالعی
پذیــرش آزمــون مذکــور، کــه در زمــان ثبت نــام )آبــان مــاه ســال 1401( از 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــود، ص ــر می ش ــازمان منتش ــن س ــوی ای س
1- دکتــري آموزشــي – پژوهشــي: ســنجش و پذیــرش بــراي ورود بــه 
مقطــع دکتــري ناپیوســته آموزشــي - پژوهشــي بــر اســاس معیارهــاي زیــر انجــام 

مي گیــرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

ــری  ــع دکت ــرای مقط ــرش ب ــنجش و پذی ــور: س ــش مح ــری پژوه 2- دکت
ناپیوســته پژوهــش  محــور بــر اســاس معیارهــای زیــر صــورت می گیــرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.
اجــرای مرحلــة اول )آزمــون متمرکــز( از ســوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
و امتیــاز مربــوط بــه ســوابق آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری، مصاحبــه علمــی و ... از 
ســوی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی پذیرنــده دانشــجو انجــام خواهــد شــد.

3- بــر اســاس مصوبــه شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي 
ــه  ــال 1402 ب ــری )Ph.D( س ــز دکت ــون متمرک ــواد آزم ــی، م ــالت تکمیل تحصی

ــود: ــد ب ــر خواه ــرح زی ش
)1( ضریــب  بــا  الف( آزمون زبان                
)1( ضریــب  بــا  ب( آزمون استعداد تحصیلی                           

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد
با ضریب )4(
ــت دوم )شــبانه(،  ــه، نوب ــا، شــامل: روزان ــرای تمامــی دوره ه ــرش ب ســنجش و پذی
ــور، مؤسســات غیرانتفاعــي، دانشــگاه آزاد اســالمی  پردیس هــای خودگــردان، پیام ن
ــورا  ــط ش ــات مرتب ــی آن و مصوب ــه اجرای ــوق و آیین نام ــون ف ــاس قان ــر اس و... ب

انجــام خواهــد گرفــت. 
4- شــرایط و ضوابــط، در دفترچــة راهنمــاي ثبت نــام و شــرکت در آزمــون ورودي 

دکتــري نیمــه متمرکــز ســال 1402 اطــالع رســاني خواهــد شــد.
5- بــا توجــه بــه امــکان اصــالح عناویــن رشــته ها یــا ســایر اطالعــات در جــداول 
ــی، اطالعــات درج  ــام، مــالک نهای ــان شــروع ثبت ن ــا زم ــی ت مجموعه هــای امتحان

ــود. ــام خواهــد ب شــده در دفترچــه راهنمــای ثبت ن
ــال 1402 در روز  ــری س ــون دکت ــه، آزم ــورت گرفت ــای ص ــق برنامه ریزی ه 6- طب

پنجشــنبه مــورخ 1401/12/11 برگــزار خواهــد شــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
دوره های دکتری )Ph.D(  سال 1402

اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:
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اطالعیه

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطالع رس ــور س منظ
اطالع رســاني  کانــال  ایجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ایــن 

در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربـران محتـرم پیـام رسـان های داخلـی، بـا ورود به نشـانی های 
و  خبـر  واحـد  کانـال  در  عضویـت  بـا  مي تواننـد  شـده  اعـالم 
اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشـور، از اخبـار و مطالب 

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

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

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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

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

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

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

آزمـون  در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ورودی مقطـع کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال 1402 
می رسـاند که پذیرش دانشـجو براسـاس قانون »سنجش 
و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلی در 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـي »مصـوب 94/12/18 
مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی و همچنیـن آیین نامة 
اجرایـي مربـوط و مصوبات »شـورای سـنجش و پذیرش 
دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی »و مطابـق 
ایـن اطالعیـه و شـرایط و ضوابـط منـدرج در دفترچـه 
راهنمـای ثبت نـام و پذیـرش آزمون مذکور، کـه در زمان 

ثبت نـام )16 تـا 22 آذر مـاه سـال 1401( از سـوی ایـن 
سـازمان منتشـر می شـود، صورت خواهد گرفت. عناوین 
رشـته هاي امتحانـی، گرایش ها و ضرایـب دروس هر یک 
از مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، بـه شـرح جدول 
ذیل اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده است، 

خواهـد بود.
نکات مهم:

1- شـرایط و ضوابـط، در دفترچـة راهنمـاي ثبت نـام 
و شـرکت در آزمـون ورودي مقطـع کارشناسی ارشـد 

سـال 1402 اطـالع رسـاني خواهـد شـد.

2- بـا توجه بـه امکان اصالح عناوین رشـته ها یا سـایر 
اطالعـات در جـداول مجموعه هـای امتحانـی تـا زمان 
شـروع ثبت نـام، مـالک نهایـی، اطالعات درج شـده در 

دفترچـه راهنمـای ثبت نام خواهـد بود.
رشـته های  تمـام  در  کارشناسي ارشـد  آزمـون   -3
 12 جمعـه  و   11 پنجشـنبه  روزهـای  در  امتحانـی، 

شـد. خواهـد  برگـزار   1401 سـال  مـاه  اسـفند 

روابط عمومی
سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغييرات دفترچه راهنماي آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1402 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـالع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو )بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت مـاه سـال 1401(، مـواد و ضرایب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامایي)ویـژه خواهران(« 
و »114- فوریت هـاي پزشـکي پیش بیمارسـتاني« بـرای برنامـه پذیـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپیوسـته« سـال 1402 به شـرح ذیل تغییـر کرد. 

الزم بـه یـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعالم شـده در درگاه اطالع رسـاني 
ایـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش سـال 
1402 از تاریـخ  1402/03/28 تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودک و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامایی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زایمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزیولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرایب

فیزیولوژي فارماکولوژي تروما و فوریت هاي داخلي فرآیند اطالعات و عملیات احیاء قلبي - ریوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرایب

111 -  مامايی )ويژه خواهران(

114 -  فوريت های پزشکی - پيش بيمارستانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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گزارش

الف( فرآيند ثبت نام:
    ثبت نـام بـراي شـرکت در آزمـون سراسـری سـال 1401، بـه منظـور ورود بـه 
دوره هـاي تحصیلـی روزانـه، نوبـت دوم )شـبانه(، نیمه حضـوري، مجـازي، پردیـس 
و  غیرانتفاعـي  مؤسسـات  پیام نـور،  دانشـگاه  مؤسسـات،  و  دانشـگاه ها  خودگـردان 
غیردولتـي، و همچنین دانشـگاه آزاد اسـالمي، از روز یکشـنبه مـورخ 1400/11/10 
)دهم بهمن ماه 1400(  از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور آغاز شـد 
و تـا روز یکشـنبه مـورخ 1400/11/17 )هفدهـم بهمـن مـاه 1400( ادامـه یافـت؛ 
عـالوه بـر آن، مهلـت ثبت نـام از داوطلبانـي کـه به هـر دلیلـي در بازه زمانـی تعیین 
شـده، موفـق بـه ثبت نـام در ایـن آزمـون نشـده  بودنـد، تمدیـد شـد و ایـن مهلـت، 
از روز یکشـنبه مـورخ 1400/11/17 آغـاز شـد و تـا پایـان روز چهارشـنبه مـورخ 
1400/11/20 ادامـه یافـت. همچنیـن مهلـت ثبت نـام در ایـن آزمـون، مجـدداً در 
تاریخ هـای یکـم لغایـت چهارم و چهارم لغایت ششـم اسـفند ماه سـال 1400 تمدید 

گردید.
 هنگام ثبت نام در آزمون سراسری سال 1401، ضرورت داشت که متقاضیان به نکاتی 

درباره این آزمون، توجه داشته باشند. مهم ترین این نکات عبارتند از:
با آغاز مهلت ثبت نام، روي  1- دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسری، هم زمان 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
2- برای کلیه  داوطلبان عالقه مند به ثبت نام به منظور شرکت در رشته هاي تحصیلي 
با آزمون سال 1401 ضرورت داشته است که از روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 با 
مراجعه به سایت سازمان و مطالعه دقیق اطالعیه ها و مفاد دفترچه راهنماي ثبت نام، 
به  نسبت  مربوط،  دستورالعمل هاي  و  ضوابط  برابر  بودن،  شرایط  واجد  صورت  در 

ثبت نام براي شرکت در این آزمون اقدام نموده باشند. 
3- کلیه داوطلبان براي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1401، می بایست 
دارای کلیه شرایط عمومي و اختصاصي )مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام( بوده باشند. 

ب( ميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلی:
  مطابق مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 

1400/10/20، مقررات زیر برای آزمون سراسری سال 1401 اجرا شده است.
  1- پذیرش در هر یک از کد رشته محل هاي تحصیلي آزمون سراسری سال 1401، 

براساس  نمره آزمون و سوابق تحصیلي، انجام شده است.
2- در آزمون سراسری سال 1401، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 40 درصد 

و با تأثیر مثبت بوده است.

پ( آمار آزمون:
1- در آزمون سراسری سال 1401، تعداد 1.489.220 )یک میلیون و چهارصد و 
هشتاد و نه هزار و دویست و بیست( نفر ثبت نام نمودند؛ به این ترتیب، آمار داوطلبان 
جدول  شرح  به  جنس،  و  آزمایشي  گروه  تفکیک  به   ،1401 سال  سراسري  آزمون 

شماره 1 است:

جدول شماره 1
آمار ثبت نام کنندگان آزمون سراسری سال 1401 

به تفکیک گروه آزمایشي ،  جنس و درصد
درصد مردزنجمعگروه آزمایشی

زن
درصد 

مرد

933664  14561552283332علوم ریاضی و فنی

5747513749041998476535علوم تجربی 

4125252490341634916040علوم انسانی

161378110821505576931هنر

194951127999669526634زبان های خارجی

14892209150415741796139جمع

گزارش آزمون سراسری سال 1401
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2- کارت شـرکت در آزمون سراسـری سـال 1401، از روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 
روي سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور قـرار گرفـت؛ لـذا ضرورت داشـت که 
داوطلبـان، از ایـن تاریـخ بـا مراجعـه به سـایت سـازمان، نسـبت بـه دریافـت پرینت 
کارت شـرکت در آزمـون و بـرگ راهنمـاي مربـوط بـه آن اقـدام نماینـد. بدیهـي 
اسـت داوطلبانـي کـه متقاضـي ثبت نام و شـرکت در دو یا سـه گروه آزمایشـي شـده  
بودنـد، عـالوه بـرکارت شـرکت در آزمـون گروه آزمایشـي اصلي، می بایسـت نسـبت 

بـه دریافـت کارت هـاي گروه هـاي آزمایشـي دیگـر نیـز اقـدام می نمودند. 
3- بـراي شـرکت در گروه هـای پنجگانـه آزمایشـی آزمـون سراسـری سـال 1401، 
تعـداد 1.489.220 نفـر ثبت نـام کردنـد کـه از ایـن تعـداد، 915.041 نفـر زن و 
574.179 نفـر مـرد بودنـد؛ بـه عبـارت دیگر، 61 درصـد داوطلبـان، زن و 39 درصد 

آنـان مـرد بودند.
4- تعـداد ثبت نام کننـدگان در آزمـون رشـته هاي تحصیلي با آزمون سـال1401، در 

مقایسـه با آزمون سراسـری سـال 1400، حدود 121289 نفر بیشـتر است. 
5- مطابق جدول شـماره 2، در آزمون سراسـری سـال 1401، تعداد 312.667 نفر، 
عـالوه بـر انتخـاب گـروه آزمایشـي اصلـي خـود، عالقه منـدي خـود را به شـرکت در 

گروه هـاي آزمایشـي هنـر و زبان هـاي خارجـي نیـز اعالم نمـوده بودند.

جدول شماره 2 
تعداد داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1401

عالوه بر گروه آزمایشی اصلي خود، در  گروه هاي آزمایشي
هنر و زبان هاي خارجي نیز شرکت کرده اند 

مردزنجمعگروه آزمایشي

130.92986.13944.790هنر

181.738118.49063.248زبان هاي خارجي

312.667204.629108.038جمع کل

برنامه  انجام شده، آزمون سراسری سال 1401 مطابق  برنامه  ریزی  های  6- براساس 
زمانی جدول شماره 3 برگزار گردید :

جدول شماره 3 
برنامه زمانی برگزاری  و آمار داوطلبان آزمون سراسری سال 1401

تعداد داوطلبانگروه آزمایشیتاریخنیمروزردیف

161378هنر1401/4/8صبح چهارشنبه1

علوم ریاضی و 1401/4/9صبح پنجشنبه2
فنی، علوم انسانی

558140

574751علوم تجربی1401/4/10صبح جمعه3

194951زبان های خارجی1401/4/11صبح شنبه4

ت( اعالم نتايج اوليه و نهايی:
1-  براسـاس برنامه زمان بندی شـده سـازمان سـنجش آموزش کشـور، پس از قرائت 

پاسـخنامه ها، تصحیـح اوراق و محاسـبه نمـرات، نتایـج اولیه آزمون سراسـری سـال 
جـاری، در قالـب کارنامـه تنظیـم شـده و بـرای تمامـی داوطلبـان حاضـر در جلسـه 
آزمـون، در روز سـه شـنبه 12 مرداد ماه روي سـایت سـازمان سـنجش قـرار گرفت. 
2-  پـس از اعـالم نتیجـه اولیه آزمون سراسـری سـال 1401، فرآیند انتخاب رشـته 
بـرای شـرکت کنندگان مجـاز بـه انتخاب رشـته، آغاز شـد و شـرکت کنندگانی که بر 
اسـاس مندرجـات کارنامـه خـود، مجاز به انتخاب رشـته شـده بودند، می بایسـت در 
مهلـت و بـازه زمانـی تعییـن شـده و بـا در نظـر گرفتـن ظرفیت هـاي پذیـرش اعالم 
شـده در دفترچـه راهنمـاي انتخاب رشـته )دفترچه شـماره 2(، رشـته هاي تحصیلي 
مـورد عالقـه خـود را بـه صـورت اینترنتـي )از روز سـه شـنبه 18 لغایـت روز شـنبه 
22 مـرداد مـاه سـال جـاری( انتخـاب می کردند؛ عـالوه بـر آن، داوطلباني کـه به هر 
دلیلـي در بـازه زمانـی تعییـن شـده، موفـق به درج کـد رشـته های انتخابـی خود از 
طریق سـایت سـازمان نشـده  بودند، می توانسـتند از روز شـنبه مورخ 22 لغایت روز 

دوشـنبه مـورخ 24 مـرداد ماه سـال جاری، نسـبت بـه انجام ایـن کار اقـدام کنند.
الزم بـه ذکـر اسـت که مهلـت مجدد انتخاب رشـته فقط بـرای داوطلبانـی که موفق 
بـه انتخـاب رشـته در موعـد مقـرر نشـده بودند نیـز از روز سـه شـنبه 15 لغایت روز 
پنجشـنبه 17 شـهریور مـاه مهیـا گردیـد تـا ایـن دسـته از داوطلبـان نیـز بتواننـد 
نسـبت به درج کد رشـته های انتخابی خود از طریق سـایت سـازمان سـنجش اقدام 

یند. نما
3-  افـراد مجـاز بـه انتخـاب بـه رشـته می توانسـتند حداکثـر 150 کدرشـته محـل 

مـورد عالقـه خـود را انتخـاب نمایند. 
4-  نتیجـه نهایـي آزمـون سراسـری سـال 1401، در روز دوشـنبه 28 شـهریور ماه، 
روي درگاه سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور منتشـر شـد و کارنامـه نهایـی انتخاب 
رشـته کننـدگان نیـز روز چهارشـنبه 6 مهـر ماه، روی سـایت سـازمان قـرار گرفت.

جدول شماره 4 
برنامه زمانی اعالم نتایج و انتخاب رشته آزمون سراسری 1401 در یک نگاه

سه شنبه 1401/5/12انتشار کارنامه و نتایج اولیه روی سایت سازمان 

انتشار  پاسخنامه داوطلبان به همراه کلید آزمون
)100 هزار نفر اول گروه های آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و 10 هزار نفر اول 

گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی(

شنبه  1401/5/15

انتشار  دفترچه راهنمای انتخاب رشته
از طریق سایت سازمان         

جمعه  1401/5/14

فعال سازی نرم افزار انتخاب رشته مجازی
روی سایت سازمان 

پنجشنبه  1401/5/13

سه شنبه 1401/5/18 انتخاب رشته از سوی داوطلبان
لغایت شنبه 1401/5/22

شنبه 1401/5/22 لغایت تمدید انتخاب رشته 
دوشنبه 1401/5/24

مهلت مجدد انتخاب رشته فقط برای داوطلبانی که 
موفق به انتخاب رشته در موعد مقرر نشده بودند

سه شنبه 1401/6/15 لغایت 
پنجشنبه 1401/6/17

اعالم اسامي معرفی  شدگان دانشگاه شاهد، فرهنگیان و 
سایر رشته  های خاص

سه شنبه 1401/6/1

دوشنبه 28 شهریور ماه اعالم اسامی پذیرفته  شدگان نهایی 
1401

چهارشنبه 6 مهر ماه 1401زمان انتشار کارنامه نهایی  انتخاب رشته 
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ث( نکات قابل توجه:
1- پذیرفته شـدگان در آزمـون سراسـری سـال جـاری، می بایسـت مـدرک تحصیلي 
پایـان متوسـطه خـود را حداکثـر تـا 31 شـهریور مـاه 1401 دریافـت کرده باشـند. 
همچنیـن، کسـاني کـه بـا مـدرک کاردانـي )پزشـکي و غیرپزشـکي( در ایـن آزمون 
شـرکت کرده اند، می بایسـت تعهـدات قانوني خـود را در مهلت مقرر گذرانده باشـند. 
2- هـر داوطلـب، بـدون در نظـر گرفتـن نـوع مـدرک تحصیلـي، مي توانسـت در یکـي از 
گروه هـاي آزمایشـي علـوم ریاضـي و فنـي، علـوم تجربـي، علـوم انسـاني، هنر یـا زبان هاي 
خارجـي ثبت نـام و در آزمـون آن شـرکت کند. همچنین، هـر داوطلب، عالوه بـر ثبت نام در 
یکـي از گروه هـاي آزمایشـي اصلـي )علـوم ریاضـي و فني یا علـوم تجربي یا علوم انسـاني(، 
در صـورت تمایـل، مي توانسـت در یکـي از گروه هاي آزمایشـي هنر یا زبان هـاي خارجي، یا 

هـردو گـروه آزمایشـي مذکور نیـز ثبت نـام نمـوده و در آزمون آن شـرکت نماید. 
3- بـه منظـور دسترسـي هرچـه سـریع تر داوطلبـان به سـؤاالت گروه هـاي پنجگانه 
آزمایشـي سـال 1401، این سـؤاالت در روزجمعه 1401/4/10، در سـایت سـازمان 

سـنجش درج شـد و در دسـترس داوطلبـان قـرار گرفت.
از روز سه شـنبه مـورخ  اولیـه سـؤاالت آزمـون سراسـري سـال 1401،  4- کلیـد 
1401/4/14، و کلیـد اولیـه سـؤاالت خـارج از کشـور نیـز، از روز چهارشـنبه  مـورخ 
1401/4/15 از طریـق سـایت سـازمان سـنجش قابـل مشـاهده و دریافـت گردیـد.
5 - آزمـون سراسـری سـال 1401 در 417 شـهر، 613 حـوزه امتحانـی اصلـی )598 حوزه 
داخـل کشـور و 17 حـوزه خـارج از کشـور( و در 2911 حـوزه امتحانـی فرعی و 15 کشـور 
خارجـی، در چهـار روز متوالـی )8، 9، 10 و 11 تیرماه( با سـالمت و موفقیـت برگزار گردید.
6 - در آزمـون سراسـری سـال 1401، تعـداد 1/176/553 نفـر بـه عنـوان ثبت نـام 

کننـده اصلـی شـرکت کردند.
7 - در آزمـون سراسـری سـال 1401، تعـداد 589/706 نفـر نسـبت بـه ثبـت کـد 
رشـته های انتخابـی خود )انتخاب رشـته( در سـایت سـازمان سـنجش اقـدام کردند.
8 - مطابـق جدول شـماره 5، در آزمون سراسـری سـال 1401، تعـداد 1/306/980 

نفـر در جلسـه آزمون حضـور یافتند. 

جدول شماره 5 
تعداد حاضران در جلسه آزمون سراسری سال 1401

درصد حاضرجمعگروه آزمایشی

13245291علوم ریاضی و فنی

51008388/7علوم تجربی 

درصد حاضرجمعگروه آزمایشی

37586991/1علوم انسانی

13234682هنر

15623080/1زبان های خارجی

130698087/8کل

 9 – مطابق جدول شماره 6 در آزمون سراسری سال 1401، تعداد 1/157/032 نفر 
مجاز به انتخاب رشته در دوره های با آزمون شدند. 

جدول شماره 6 
تعداد مجازشدگان به انتخاب رشته )دوره های با آزمون( 

درآزمون سراسری سال 1401

درصد مجازشدگان جمعگروه آزمایشی

13244899/99علوم ریاضی و فنی

36014270/6علوم تجربی 

37586799/99علوم انسانی

13234599/99هنر

156230100زبان های خارجی

115703288/53کل

10 – بر اساس آمار اعالم نتایج نهایی، تعداد افراد پذیرفته شده )رشته های با آزمون 
و رشته های با سوابق تحصیلی( آزمون سال 1401 به شرح جدول شماره 7 است.

جدول شماره 7 
تعداد کل پذیرفته شدگان در آزمون سراسری سال 1401

180466 نفرتعداد کل پذیرفته شدگان با آزمون

298534 نفرتعداد کل پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی

479000 نفرتعداد کل پذیرفته شدگان با آزمون و با سوابق تحصیلی

بدیـــن وسیله به اطـــالع مخاطبـان و خـــوانندگان گـرامـی هفتـه نامـه 
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـــن هفته نـــامه، آمـــاده دریافـــت 
نظــــرات، پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـأت علمی، 
پژوهشــگران و دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در 
زمینـــه های مطالـــعه و برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه های 
مقابلــه بــا اســترس و اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در 
ــتغال زایی و  ــای اش ــته های دانشــگاهی، زمینه ه ــی رش ــت، معرف موفقی
ــای سراســری  ــان آزمون ه ــرای داوطلب ــد ب ــه می توان ــی و... ک کارآفرین

ــود. ــد باشــد، خواهــد ب ــه دانشــگاه ها مفی ورود ب
ــزان،  ــن عزی ــاری ای ــکاری و همی ــا هم ــار دارد ب ــه، انتظ ــن هفته نام ای
بتوانــد بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، 

نقــش خــود را، کــه یــاری رســاندن مــداوم بــه داوطلبــان آزمون هــای 
سـراســـری در تمــام ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

شایســته اســت کــه مطالــب ارســالی، برگرفتــه از پژوهش هــا و جســت 
و جوهــای شــخصی یــا حاصــل ترجمــه آنهــا از منابــع معتبــر علمــی 
باشــد. بدیهــی اســت کــه ذکــر منابــع و مراجــع تألیــف یــا تدویــن یــا 

ترجمــه مقــاالت، الزامــی اســت.
ــالح  ــک و اص ــریه، در ح ــن نش ــه ای ــاند ک ــالع می رس ــه اط ــاً ب ضمن
یــا خالصــه کــردن مقــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوعــات یــاد 
ــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.   شــده، و همیــن طــور درج ی

آدرس ایمیل:    
peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پيک سنجش
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تالش

همه چیز را تمام شده ندانید 
اگر در آزمون سراسری یا رشته مورد عالقه تان پذیرفته نشده اید

این روزها داوطلبان آزمون سراسری 1401 
می کنند.  تجربه  را  متفاوتی  احساسات 
عده ای شادمان از نتایج نهایی این آزمون 
هستند و در رشته و دانشگاه مورد عالقة 
خود پذیرفته شده اند، عده ای در رشته ای 
پذیرفته شده اند که ایده آلشان نبوده است، 
و عده ای نیز از ادامة راه، بازمانده و در هیچ 
که  نتوانسته اند  خود  انتخاب های  از  یک 

پذیرفته شوند.
مورد  دانشگاهی  رشتة  به  که  آنان  چه 
که  آنان  چه  و  یافته  راه  خویش  عالقة 
دوست  که  رشته ای  در  نتوانسته اند 
که  بدانند  باید  شوند  پذیرفته  داشته اند، 
این، ابتدای راه است و نباید همه چیز را 

تمام شده بدانید.  
شما تنها باهوش دانشگاه نيستيد!

معرفی  همایش  در  پیش،  سال  چند 
مطرح  دانشگاه های  از  یکی  رشته های 
»اگر  پرسید:  حاضران  از  یکی  کشور، 
دانشجویی سطح علمی باالتری نسبت به 
سایر دانشجویان داشته باشد، آیا می تواند 
کند؟  پاس  سریع تر  را  دانشگاه  واحدهای 
اصالً دانشگاه چه امکاناتی برای دانشجویان 

باهوش و نابغه دارد؟«
برق  مهندسی  دانشکدۀ  رئیس  روز،  آن 
دانشگاه گفت: »شما وارد دانشگاه بشوید و 

سطح دروس و سایر  دانشجویان را ببینید؛ 
آن وقت اگر برتر از سایرین بودید، در این 

باره با هم صحبت خواهیم کرد!« 
بودن،  برتر  و  بزرگ بینی  این حس خود 
آزمون  برتر  رتبه های  از  برخی  در  گاه 
عمر  البته  می شود؛  مشاهده  سراسری 
اکثر  و  نیست  این حس چندان طوالنی 
از بین می رود،  اول  مواقع در همان ترم 
اما باعث می شود تا برخی از دانشجویان 
در همان ترم اول، احساسات متناقضی را 
از ورود  تا پیش  تجربه کنند. جوانی که 
به دانشگاه، تصور می کند که نبوغی قابل 
توجه دارد و از سایر همکالسی های خود، 
یک سر و گردن باالتر است، در دانشگاه، 
وقتی با دانشجویانی باسوادتر و باهوش تر 
قلة  از  ناگهان  می شود،  روبرو  خود  از 
رؤیایی خود به زیر می افتد و گاه نگران و 
مضطرب می شود؛ از همین رو، داوطلبان 
داشته  دقت  باید  برتر  رتبه های  دارندۀ 
باشند که قرار است در کالسی بنشینند 
آنها  سطح  در  نیز  دانشجویان  سایر  که 
لحاظ  از  مدرسة خود  در  اگر  و  هستند، 
علمی بهترین دانش آموز کالس بوده اند، 
در دانشگاه کنار دانشجویانی می نشینند 
بهترین ها  جزو  مدرسه  در  نیز  آنها  که 

بوده اند و سطح علمی باالیی دارند.

اين رشته، انتخاب اصلی من نبود ! 
بارها گفته ایم و همچنان معتقدیم که نباید 
به امید پذیرش در دانشگاه، هر رشته ای را 
انتخاب کرد. اگر شما به رشته ای عالقه مند 
را  توانمندی الزم  یا می دانید که  نیستید 
برای مطالعه و موفقیت در رشته ای ندارید، 
نباید آن رشته را انتخاب کنید؛ اما اگر شما 
ایده آل  که  شده اند  پذیرفته  رشته ای  در 
بسیاری  زیرا  نباشید؛  نگران  نیست،  شما 
از ما، ایده آل هایمان، نه بر اساس شناخت، 
بلکه بر پایة هنجارها یا سلیقة خانواده یا 
جامعه است؛ در نتیجه، وقتی وارد دانشگاه 
می شوید و از نزدیک با واحدهای درسی و 
محیط دانشگاه یا دانشکده آشنا می شوید، 
رشتة  از  حتی  که  دارد  وجود  امکان  این 
کنید  پیدا  کامل  رضایت  خود  تحصیلی 
و از اینکه در این رشته پذیرفته شده اید، 

خشنود نیز باشید.
مقاطع  در  می توانید  شما  دیگر،  سوی  از 
باالتر، رشتة تحصیلی خود را تغییر دهید؛ 
به عبارت دیگر، راه برای ورود به رشته ای 
نیست؛  بسته  است،  بوده  ایده آل شما  که 
پس به جای اینکه از روز اول با دلمردگی 
و انرژی منفی وارد دانشگاه شوید، به دنبال 
و  رشته  جاذبه های  و  مثبت  نکته های 

دانشگاه محل تحصیل خود باشید.    

قبول نشدن در کنکور
 پايان راه نيست

اینکه قبول نشدن در کنکور را خیلی بزرگ 
جبران  غیرقابل  شکستی  آن  از  و  کنیم 
بسازیم، اشتباه است. افرادی بوده اند که در 
بهترین دانشگاه ها درس خوانده اند، اما در 
ادامه مسیر دانش اندوزی، به خاطر نداشتن 
برنامه و متوقف کردن تالش تحصیلی شان، 
نتوانسته اند به موفقیت چشمگیری در بازار 
کار دست پیدا کنند؛ از سوی دیگر، بسیاری 
از هنرمندان موفق و عالمان حوزه های دیگر 
را می توانیم مثال بزنیم که بدون تحصیالت 
کاری  در حوزه  توانسته اند  نیز  دانشگاهی 

خود موفق باشند.
آزمون  در  که  بپذیرد  باید  داوطلبی  هر 
موفقیت  یا  شکست  احتمال  سراسری، 
کنکور  در  داوطلبی  اگر  و  دارد،  وجود 
نتوانست در رشته مورد نظر خود پذیرفته 
شود یا اصاًل در هیچ یک از انتخاب های 
خود پذیرفته نشد، نباید به مقایسه خود 
در  نشدن  قبول  یا  بپردازد  دیگران  با 
بداند.  خود  ناتوانی  از  نشانی  را  کنکور 
را  زندگی  فرزندانشان  نباید  نیز  والدین 
نسل  زیرا  بزنند؛  گره  کنکور  نتیجه  به 
این کشور، در کنار تحصیالت  آینده ساز 
نیز  دیگری  آموزش های  به  دانشگاهی، 
منجر  باید  که  آموزش هایی  دارد؛  نیاز 
ارتقاء هوش هیجانی آنها شود؛ یعنی  به 
)در  و  خود  به  دادن  انگیزه  توانایی  باید 
پشتکار  سرخوردگی(  و  دشوار  شرایط 
الزم را داشته باشند و بتوانند خواسته ها، 
کنترل  را  خود  استرس  و  هیجان ها 
درست  تشخیص  و  تفکیک  با  و  کنند 
احساسات خود، بتوانند با دیگران همدلی 

و همفکری داشته باشند. 
آینده ساز  نسل  عنوان  به  داوطلب،  یک 
در  نیست  قرار  که  بپذیرد  باید  جامعه، 
زندگی خود فقط به خوشی ها تکیه کند 
و انتظار داشته باشد که همه چیز مطابق 
میلش پیش برود، و اگر امروز در رشتة مورد 
عالقه اش پذیرفته نشد، این به معنای پایان 
همه چیز و باختن در زندگی نیست، بلکه 
به این معناست که  در این برهه از زمان، 
دست  آرزوهایش  یا  اهداف  از  بخشی  به 
نیافته است؛ پس، به جای آنکه بگوید »من 
ناامیدی  امواج  در  را  خود  و  آورده ام«  کم 
غرق کند، الزم است که  راه های غلبه بر 
ناامیدی را فرا بگیرد و خود را از بن بست 

یأس، نجات دهد.
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افق

آیندۀ تحصیلی و شغلی خود را 
براساس ستایش ها و انتقادهای 

بیرونی پایه ریزی نکنید

پردۀ اول 
بـه گفتـه مسـؤوالن سـازمان سـنجش آموزش کشـور، 
»آمـار نهایـی انتخاب رشـته داوطلبان مجـاز به انتخاب 
رشـته آزمون سراسـري سـال 1401 نشـان می دهد که 
از تعـداد یـک میلیـون و 157 هـزار داوطلـب مجـاز به 
انتخـاب رشـته، تعـداد 589 هـزار و 600 نفـر، نسـبت 
اقـدام  آزمـون  بـا  تحصیلـی  رشـته های  انتخـاب  بـه 

کرده انـد«.

پردۀ دوم  
ــر  ــد. ه ــور می ده ــه کنک ــت ک ــالی اس ــن س دهمی
می شــود،  اعــالم  کنکــورش  رتبــة  وقتــی  ســال 
بــا خــود می گویــد: ســال دیگــر حســابی درس 

می خوانــم و حتمــاً رتبــة ســه رقمــی مــی آورم، 
و در ابتــدا هــم بیــش از روزی 10 ســاعت درس 
می خوانــد، امــا از آذر مــاه بــه بعــد، بــه مــرور، 
کیفیــت و کمّیــت مطالعــه اش کاهــش می یابــد و 
ــه یکــی دو ســاعت  ــه اش ب ــان مطالع ــج، زم ــه تدری ب
در روز می رســد؛ تــازه ایــن مــدت کوتــاه را هــم 
بــا دلمردگــی و کالفگــی درس می خوانــد و بــاز 
ــه  ــم ک ــی از او می پرس ــو! وقت ــو و روزی از ن روز از ن
ــدۀ خــود انتخــاب  ــرای آین ــری را ب ــرا مســیر دیگ چ
ــد: غیرممکــن اســت. همــه از مــن  ــد، می گوی نمی کن
ــن  ــد از ای ــاًل بع ــوم. اص ــر ش ــه دکت ــد ک ــار دارن انتظ
همــه خــرج کــردن پــول و ســرمایه و وقــت گذاشــتن، 

ــوم؟!  ــر نش ــر دکت ــد اگ ــه می گوین ــردم چ م

پردۀ سوم  
سـال گذشـته، رتبه اش در گروه آزمایشـي علوم تجربی، 
و  آرزو  تمامـی  چـون  امـا  بـود،  شـده   3000 حـدود 
هدفش، تحصیل در رشـته پزشـکی بود، انتخاب رشـته 
نکـرد و برای سـال دیگـر ماند. می گفت: مطمئن اسـت 
کـه سـال بعـد، عکسـش را بـه عنـوان رتبة تـک رقمی 
در سـایت های خبـری می گذارنـد! امسـال رتبـه اش دو 
برابـر پارسـال شـده اسـت و غمگین تـر از قبـل، بـرای 

کنکـور سـال بعـد برنامه ریـزی می کنـد! 
ایـن روزهـا تعـداد قابـل توجهـی از داوطلبان، بـه ویژه 
داوطلبـان گروه آزمایشـي علوم تجربـی، تصور می کنند 
کـه راه سـعادت و خوشـبختی، از مسـیر پذیـرش در 
رشـته های پزشـکی یـا پیراپزشـکی می گـذرد؛ از ایـن 
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رو، آنهـا تمامـی هـّم و غـم خـود را بـه کار می گیرند تا 
در رشـته های مـورد نظـر پذیرفتـه شـوند، و اگـر رتبـة 
خوبـی کسـب نکننـد، حاضرنـد کـه چند سـال پشـت 
کنکـور بماننـد تـا بـه آرزوی خود دسـت یابنـد. به نظر 
می رسـد یکـی از دالیلـی کـه امسـال حـدوداً نیمـی از 
داوطلبـان مجـاز بـه انتخـاب رشـته، اقـدام بـه انتخاب 
رشـته های تحصیلـی با آزمـون نکرده اند، همین باشـد؛ 
امـا آیـا ایـن افـراد در سـال های دیگر موفق می شـوند؟ 
آیـا تنهـا راه موفقیـت در زندگـی، ورود بـه رشـته های 
پزشـکی یـا پیراپزشـکی اسـت؟ بـه راسـتی چـرا یـک 

داوطلب، سـال های ارزشـمند زندگی خود 
را صـرف شـرکت در کنکورهـای پی درپـي 
می کنـد؟ در ایـن نوشـته، نگاهی گـذرا به 

ایـن موضـوع داریم.

خوش نامی کاذب
آیـا همـة داوطلبانـی کـه بـرای تحصیـل  
در رشـته های پزشـکی، دندان پزشـکی یـا 
داروسـازی تـالش می کنند، به رشـته های 
یاد شـده عالقه مند هسـتند؟ چنـد درصد 
عنـوان  کسـب  خاطـر  بـه  داوطلبـان  از 
»خانـم دکتـر« یـا »آقـای دکتـر«، آرزوی 

و  دندان پزشـکی  پزشـکی،  رشـته های  در  تحصیـل 
از  درصـد  چنـد  می پروراننـد؟  سـر  در  را  داروسـازی 
ایـن داوطلبـان، به خاطـر اینکه دیگـران از آنهـا انتظار 
دارنـد که پزشـک، حقوق دان، مهنـدس کامپیوتر یا .... 

شـوند، ایـن رشـته ها را انتخـاب می کننـد؟ 
نمایـش  بـه  نیـاز  احسـاس  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
بهتریـن تصویـر ممکـن از خودمـان، حسـی ریشـه دار 

کوچـک  شـهرهای  و  دهکده هـا  نخسـتین  اسـت. 
تقریبـاً ده هـزار سـال پیـش بـه وجـود آمدنـد، 

آنجایـی کـه در چنیـن زیسـتگاه هایی  از  و 
ممکـن نبـود کـه همـة افـراد بـه خوبـی 

برخـورداری  بشناسـند،  را  یکدیگـر 
اهمیـت  مناسـب،  شـهرت  از 
از  واقـع،  در  یافـت؛  فزاینـده ای 
اهمیـت  تکاملـی،  نظـر  نقطـه 
قابـل  دیگـران،  نظـر  بـه  دادن 

درک اسـت، امـا ایـن امـر، امـروزه 
دیگـر چنـدان معقـول نیسـت؛ زیرا 

تمرکـز بـر اعتبـار و آبـرو، درک مـا 
چیزهایـی  چـه  اینکـه  بـه  نسـبت  را 

عمیقاً خوشـحالمان می سـازد، مخدوش 
سـاختن  رهـا  دیگـر،  از سـوی  می کنـد؛ 

از دسـت فشـارها نجـات  را  خودمـان، مـا 
می دهـد؛ فشـار و استرسـی کـه بی شـک برای 

اسـت.  مضـر  زیسـتن،  خـوب 
شـاید در هیـچ دوره ای از ادوار گذشـته، توجـه بـه 
نبـوده  معاصـر  دورۀ  مثـل  افـراد،  بیرونـی  کارنامـة 

بـه  را  فرهنگـی  اجتماعـی،  شـبکه های  زیـرا  اسـت؛ 
وجـود آورده انـد کـه در آن، آدم هـا به مدیـران کوچکی 
بـرای برندهـای شـخصی خودشـان تبدیـل شـده اند و 
بـا اسـتفاده از شـبکه های مختلـف اجتماعـی، ماننـد: 
فیس بـوک، توییتـر، اینسـتاگرام و ... یـک خـود بیرونی 
بـه نمایش می گذارند که به شـکل دروغینی، سـرخوش 
و تـا حـدی اغراق آمیـز اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، تعداد 
قابـل توجهی از افراد، به »ماشـین های سـتایش طلب« 
تبدیـل شـده اند کـه بـه دنبـال الیک هـای فیس بوک یا 
اینسـتاگرام، دفعـات مشـاهدۀ کانـال شـخصی و تعداد 

دنبـال کننده هـای خود هسـتند. همین دسـته از افراد، 
از رتبـة کنکور و رشـتة تحصیلی شـان نیز بـرای مطرح 
شـدن خود اسـتفاده می کنند، و متأسـفانه وقتی فردی 
در ایـن تـار عنکبـوت گرفتـار شـود، دیگـر بـراي وي، 
خـالص شـدن از آن و در پیـش گرفتـن یـک زندگـی 

خـوب، هرگـز آسـان نخواهـد بود. 

چه بايد کرد؟
مـردم دنیـا، هـر طـوری کـه دلشـان بخواهـد، در مورد 
شـما می نویسـند، توییـت می کنند و پسـت می گذارند. 
و  تحسـین  می سـازند،  شـایعه  شـما  پشت سـر  مـردم 
تمجیـد نثارتـان می کننـد یـا از شـما بـد می گوینـد و 
شـما نمی توانیـد جلـوی ایـن فرآینـد را بگیریـد؛ امـا 
خوشـبختانه مجبـور بـه انجـام ایـن کار هـم نیسـتید. 
اگـر پولتـان از راه تبلیغـات در نمی آید، الزم نیسـت که 
نگـران این مسـائل باشـید. زندگی، علی رغـم الیک های 
شـما و الیک هـای دیگـران بر مطالـب شـما، می گذرد. 
مشهور  آرزوی  آنکه  جای  به  بیایید 
باشید،  داشته  را  شدن  مطرح  و  شدن 
و  باشید  مفید  کار  یک  انجام  فکر  به 
روز،  انتهای  در  که  کنید  زندگی  طوری 
کنید  نگاه  خودتان  به  آینه  در  بتوانید 
انجام  را  ارزشمندی  کار  اینکه  از  و 
زیرا  باشید؛  راضی  خودتان  از  داده اید، 
دیگران  که  دهید  انجام  را  کاری  اگر 
خودتان  اما  نیاید،  خوششان  کار  آن  از 
داشته  کار  آن  به  نسبت  خوبی  حس 
باشید و مطمئن باشید که کاری اخالق 
مدار است، خوشحال خواهید بود، و اگر 
اما  کنند،  ستایش  کاری  انجام  بابت  را  شما  دیگران 
نباشید، احساس  انجام آن خشنود  به  خودتان نسبت 

ناراحتی خواهید کرد.
پس آیندۀ تحصیلی و شغلی خود را بر اساس ستایش ها 
یا انتقادهای بیرونی پی ریزی نکنید و تالش کنید تا از 

تأیید بیرونی، به تأیید درونی برسید.

افق

تعداد قابل توجهی از افراد، به »ماشین های ستایش طلب« تبدیل 
شده اند که به دنبال الیک های فیس بوک یا اینستاگرام، دفعات 
مشاهدۀ کانال شخصی و تعداد دنبال کننده های خود هستند. 
همین دسته از افراد، از رتبۀ کنکور و رشتۀ تحصیلی شان نیز 

برای مطرح شدن خود استفاده می کنند، و متأسفانه وقتی فردی 
در این تار عنکبوت گرفتار شود، دیگر براي وي، خالص شدن از 
آن و در پیش گرفتن یک زندگی خوب، هرگز آسان نخواهد بود
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مهلت ثبت نام درسـی امین دوره 
جشـنواره دانشـجوی نمونـه، تا 

22 مهر ماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم 
به نقل از سازمان امور دانشجویان، با 
توجه به درخواست دانشگاه ها برای 
دانشجویان  ثبت نام  مهلت  تمدید 
و  نمونه  دانشجویان  جشنواره  در 
عمل  به  هماهنگی های  به  توجه  با 
جشنواره  در  ثبت نام  مهلت  آمده، 
دانشجوی نمونه، که تا پیش از این، 
از 2 تا 15 مهر ماه بود، تا 22 مهر 

ماه تمدید شد.
کلیه دانشجویان متقاضی دانشگاه های 
دولتی، غیر انتفاعی و پژوهشگاه های 
تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
پیام نور  دانشگاه های  همچنین  و 
ضمن  می توانند،  فرهنگیان،  و 
شیوه نامه  و  آیین نامه  دقیق  مطالعه 
سایت: به  مراجعه  با   ،98 سال 
www.portal.saorg.ir،و 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  متقاضیان 

آموزش پزشکی، با مراجعه به سایت:
 Nemooneh.behdasht.gov.ir
جشنواره  این  در  ثبت نام  به  نسبت 

اقدام نمایند.
داوری  که  است  یادآوری  به  الزم 
مرحله کشوری جشنواره دانشجوی 
آذر   8 تا  ماه  آبان   14 از  نیز  نمونه 
ماه صورت می گیرد و آیین تقدیر از 

برگزیدگان این جشنواره نیز در آذر 
ماه برگزار می شود.

اعالم  مهلت  که   است  گفتنی 
جشنواره  در  ثبت نام  برای  شده 
و  شد  نخواهد  تمدید  شده،  یاد 
ثبت نام،  سامانه  بسته شدن  از  پس 
درخواست هایی که ثبت نهایی نشده 

باشند نیز ارزیابی نخواهند شد.

سـنجش  سـازمان  آزمون هـای  امـور  معـاون 
آموزش کشـور، از برگـزاری آزمون اسـتخدامی 
متمرکز سـازمان تأمیـن اجتماعی و شـرکت کار 
و تأمیـن در روز جمعـه 15 مهـر مـاه در 31 مرکز 

اسـتان در سراسـر کشـور خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش، دکتـر 
حسـن مروتـی، بـا اعـالم ایـن خبر، گفـت: 46 هـزار و 
499 متقاضـی در آزمـون اسـتخدامی متمرکز سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی ثبت نـام کردنـد کـه از ایـن تعـداد،
58 درصـد زن و 42 درصـد مـرد هسـتند و این آزمون، 
صبـح روز جمعـه 15 مهـر مـاه در 36 حـوزه امتحانـی 
در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و 100 حوزه 
فرعـی در 31 مرکـز اسـتان در سراسـر کشـور برگـزار 

. شد
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  آزمون هـای  امـور  معـاون 
و  کار  شـرکت  اسـتخدامی  آزمـون  مـورد  در  کشـور، 
تأمیـن )متعلق به سـازمان تأمین اجتماعـی( نیز گفت: 
13 هـزار و 51 متقاضـی در ایـن آزمون شـرکت کردند 
کـه 63 درصـد آنهـا مـرد و 37 درصد زن هسـتند. این 

آزمـون، عصـر روز جمعـه 15 مهـر مـاه در 32 حـوزه 
امتحانـی در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و 
45 حوزه فرعی در 31 مرکز اسـتان در سراسـر کشـور 

برگزار شـد.

ایـن  نتایـج  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان،  در  وی، 
درگاه  طریـق  از  مـاه  آبـان  اواسـط  آزمون هـا 
کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان  اطالع رسـانی 

شـد. خواهـد  اعـالم 

آزمون استخدامي متمرکز سازمان تأمين اجتماعي
و شرکت کار و تأمين برگزار شد

مهلت ثبت نام در سی امین دوره
جشنواره دانشجوی نمونه تمدید شد

اطالعیـه بنیـاد ملـی نخبـگان دربـاره اقدام 
بـرای به روزرسـانی اطالعات مسـتعدان  برتر 
و نخبگان در سـامانه »سـینا«، منتشـر شـد. 
منظـور  بـه  کـرد:  اعـالم  نخبـگان  ملـی  بنیـاد 
به روزرسـانی اطالعـات مسـتعدان  برتـر و نخبـگان 
طرح هـا  برگزیـدگان  کـه  می شـود  تقاضـا  کشـور، 
و تسـهیالت ایـن بنیـاد، بـا مراجعـه بـه پروفایـل 
خـود در سـامانه سـینا، نسـبت بـه تکمیـل منـوی 
»وضعیـت فعلی شغل/مسـکن« و فـرم مربوط اقدام 

. کنند
اطالعـات  کسـب  بـرای  می تواننـد  عالقه منـدان 
بیشـتر و اقـدام در ایـن زمینـه، بـه وب سـایت بنیاد 
Bmn.ir و همچنیـن  نشـانی:  بـه  نخبـگان  ملـی 
سـامانه سـینای بنیـاد ملـی نخبـگان بـه نشـانی: 

کننـد. مراجعـه   https://sina.bmn.ir

اطالعيه بنياد ملی نخبگان 
برای مستعدان برتر

درباره سامانه »سينا«


