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نکته

»طرحی نو« برای شما
یادداشت هفته

تمام به آشنایی خوش بوی چو سالمی ! سالم
داوطلبانعزیزآزمونهایسراسریکهمخاطبان

پُرشمارنشریهمامحسوبمیشوند.
از   شماره  این  هفته«  »یادداشت  تیتر  که  چند  هر 
که  گرفته ایم  وام  حافظ  کالم حضرت  از   را  هفته نامه 

فرمود:
بیـا تـا گـل برافشانیم و می در سـاغر اندازیم  

َفلَک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
اما ما از دو شماره پیش که هزار و سیصدمین شماره 
گرفتیم  تصمیم  نه  سرگذاشتیم،  پشت  را  نشریه 
خارق  العاده  کاِر  نه  و  بشکافیم«  سقف  را  »َفلَک  که 
»طرحی  که  گرفته ایم  تصمیم  فقط  بکنیم؛  دیگری 
اندازیم«؛ همین! و بدین خاطر، عزم خویش را  نو در 
نشریه،  در  نو  ساختار  یک  ایجاد  با  که  کرده ایم  جزم 
گرامی  داوطلبان  شما  به  متعلق  آن  صفحات  که 

آزمون های مختلف است، به ارائه خدمت در قالب یک 
عبارت  آن خدمت  و  بپردازیم،  تازه  و  نوآیین  رویکرد 
متفاوت تر  قالبی  در  است که  ارائه مطالب جدیدی  از 
در  گرامی،  همراهان  و  دوستان  شما  به  گذشته،  از 

شماره های پیِش رو تقدیم خواهد شد.
که  نشریه،  محتوایی  تغییرات  و  تازه  جستارهای  این 
هدیه  چون  ماست،  ارجمند  همکاران  زحمات  حاصل 
ناچیزی است که به منظور راهنمایی شما عزیزان، هر 

هفته به محضرتان پیشکش می گردد.
این نگرش  با  با همراهی همیشگی تان  امید است که   
جدید، یاری گرمان باشید تا بتوانیم گام های استواری را 
بر زمیِن  آینده سازان کشور،  به شما  در عرصه خدمت 
نهیم و بیش از پیش، از انتقادات و پیشنهادهای شما 

در این زمینه، بهره مند شویم.
مدیراجرایی

نیمهمتمرکز آزمون آماری »کارنامه کتاب
دکتریسال1400«ازمجموعهکتابهایآماری
استکههرسال،معاونتفنیوآماریسازمان
سنجشآموزشکشورتدوینومنتشرمیکند.
ثبت نام  آماری  گزارش  دربردارنده  کتاب،  این 
انتخاب  به  مجازشدگان  شرکت کنندگان،  کنندگان، 
این  اجمالی  بررسی  و  پذیرفته شدگان  رشته ، 
دانشجویان،  استادان،  است.  مختلف  ابعاد  در  آمارها 
پژوهشگران، برنامه ریزان و مسؤوالن اجرایی و دیگر 
عالقه مندان می توانند از اطالعات و داده های متمرکز 
آمارها  ببرند.  بهره  کتاب  این  شده  سامان دهی  و 
علوم  انسانی،  علوم  آموزشی:  گروه  هفت  به تفکیک 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  مهندسی،  و  فنی  پایه، 

هنر، دامپزشکی و زبان ارائه شده است.

کارنامهآماری
آزموننیمهمتمرکزدکتری

سال1400

معرفی کتاب
زهراحسنخانی

اصالحات دفترچه راهنما و تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودي 
مقطع دکتري نيمه متمرکز )Ph.D( سال 1402

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 1402)Ph.D(پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمونوروديمقطعدکترینیمهمتمرکز
مورخ 1401/08/22 ، ضمناعالماصالحاتبهشرحذیل، به اطالع داوطلبان آزمون مذکور مي رساند که به 
منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از داوطلباني که تا تاریخ 1401/08/29 براي ثبت نام در این 
آزمون اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ شده است که بتوانند تاروزپنجشنبهمورخ1401/09/03 نسبت به ثبت نام 
از مطالعه دقیق دفترچه  نمایند. داوطلبان در مهلت در نظر گرفته شده و پس  اقدام  یا ویرایش اطالعات خود 
راهنماي ثبت نام و اطالعیه هاي صادر شده و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، باید به درگاه اطالع رساني 

این سازمان مراجعه کنند و نسبت به ثبت نام خود در آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیانی که قباًل ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیري دریافت کرده اند، در صورت تمایل، می توانند تا تاریخ 

فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمایند.
اصالحات دفترچه:

بر اساس تقاضای دانشگاه ارومیه و دانشگاه شیراز، مجموعه امتحانی »2206 – زمین شناسی زیست محیطی«، 
همانند سال قبل، به مجموعه های امتحانی و دارای پذیرش سال 1402 اضافه شد.

2206-زمینشناسیزیستمحیطي

عناوین دروس امتحاني: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی، شامل )زمین شناسی ایران -  زمین شناسي زیست محیطي( و 
کارشناسي ارشد، شامل )زمین شیمی زیست محیطی - زمین شناسی پزشکی(، 2- استعداد تحصیلی و 3- زبان انگلیسی.

رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند در این مجموعه امتحانی شرکت کنندگرایشرشته

تمام رشته هازمین شناسی زیست محیطي علوم زمین
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اخبار هفته

مبلغ وام شهريه دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای هر نيمسال اعالم شد

مهلت ثبت نام آزمون دکتري نيمه متمرکز 
تا 3 آذر ماه تمدید شد

نتايج اوليه آزمون استخدامي متمرکز
 سازمان تأمين اجتماعي اعالم شد

سازمان آزمونهای امور معاون
سنجشآموزشکشور،بااعالمخبر
تمدیدمهلتثبتنامآزموندکتری
آذر 3 تا 1402 سال نیمهمتمرکز
ماه،گفت: ثبتنامآزموندکتریاز
روز تا و شد آغاز ماه آبان 22 روز
تاکنون و داشت ادامه ماه آبان 29
آزمون این در نفر هزار 80 حدود

ثبتنامکردهاند.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش 
با  مروتی،  حسن  دکتر  کشور،  آموزش 
به درج اصالحیه جدید در سایت  اشاره 
که  است  الزم  گفت:  سنجش،  سازمان 
اعتباری  کارت  خرید  از  قبل  داوطلبان، 
ثبت نام،  راهنمای  دفترچه  ثبت نام، 
اطالعیه و اصالحیه جدید آزمون دکتری 
و  کرده  مطالعه  دقت  به  را  نیمه متمرکز 
در صورت حائز شرایط  و ضوابط بودن، 

اقدام به ثبت نام در این آزمون کنند.
سازمان سنجش  آزمون های  امور  معاون 
آموزش کشور، یادآور شد: داوطلبان باید 
در انتخاب کد رشته  امتحاني و همچنین 
خود  امتحاني  حوزه  محل  شهرستان 
دریافت کد  از  که پس  کنند؛ چرا  دقت 
درخواست هاي  به  رقمي،   16 پي گیري 

داوطلبان مبني بر اصالح رشته امتحانی 
اثر  ترتیب  امتحانی،  حوزه  جابجایي  یا 

داده نخواهد شد.
که  متقاضیانی  افزود:  مروتی  دکتر 
و  کرده  ثبت نام  آزمون  این  در  تاکنون 
کد پی گیری دریافت کرده اند، در صورت 
لزوم، صرفاً در بازه زمانی فوق می توانند 
ثبت نامی  اطالعات  ویرایش  به  نسبت 

خود اقدام کنند.
آزمون  برگزاری  زمان  مورد  در  وی، 
نیمه متمرکز  دکتري  مقطع  ورودي 
)Ph.D( سال 1402، گفت: این آزمون، 
ماه  اسفند   11 پنجشنبه  روز  صبح  در 

سال 1401 برگزار خواهد شد.

مشـاوررئیـسومدیـرکلروابط
سـنجش سـازمان عمومـی
آمـوزشکشـور،ازاعـالمنتایج 
اولیـهآزموناسـتخدامیمتمرکز
در اجتماعـی تأمیـن سـازمان
روزشـنبهمـورخ28آبـانمـاه
اطالعرسـانی درگاه طریـق از
سـازمانسـنجشآموزشکشور،

داد. خبـر
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان 
دکتـر  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
کریمیـان، بـا اشـاره بـه اینکـه آزمون 
مذکـور در روز جمعـه 15 مهـر مـاه 
برگـزار شـد، گفـت: بیـش از 46 هـزار 
حـدود از  متشـکل  کـه  داوطلـب، 
27 هزار داوطلـب زن و حدود 19هزار 
داوطلـب مـرد بودند، در ایـن آزمون با 

هم به رقابـت پرداختند.
سـنجش  سـازمان  رئیـس   مشـاور 
ادامـه  خصـوص  در  کشـور،  آمـوزش 
رونـد مراحـل ثبت نام پذیرفته شـدگان 
سـه برابـر ظرفیـت نتایج اولیـه آزمون 
اسـتخدامی متمرکـز سـازمان تأمیـن 
سـازمان  متعاقبـاً  گفـت:  اجتماعـی، 
کـه  داوطلبانـی  از  اجتماعـی  تأمیـن 

در  شـده  منتشـر  کارنامـه  براسـاس 
دارای   سـنجش،  سـازمان  سـایت 
الزم  کتبـی  آزمـون  نمـره  حدنصـاب 
ظرفیـت  برابـر  سـه  جـزء  و  هسـتند 
پذیـرش معرفـی شـده اند، بـرای  ارائه 
مـدارک و مسـتندات و تطبیـق آن بـا 
ثبت نـام،  فـرم  در  منـدرج  اظهـارات 

دعـوت بـه عمـل مـی آورد.
دکتـر کریمیـان تأکید کـرد: داوطلبان 
مذکـور، در صـورت تطبیـق و صحـت 
راه  مصاحبـه  مرحلـه  بـه  مـدارک، 
می یابنـد؛ امـا در غیـر این صـورت، یا  
در صـورت عـدم مراجعـه، بـه عنـوان 

می شـوند. لحـاظ  مـردود 

معاونفرهنگیودانشجوییدانشگاه
جامععلمی–کاربردی،گفت:ازسوی
صندوقرفاهدانشجویانوزارتعلوم،
تحقیقاتوفناوری،مبلغوامشهریه
ریال میلیون 15 مبلغ دانشجویان،
برایهرنیمسالتحصیلیلحاظشده

است.

دکتر سلیمان عباسی، با بیان اینکه ثبت نام 
نیمسال  شهریه  وام  متقاضی  دانشجویان 
اول سال تحصیلی 1401-1402 دانشگاه 
جامع علمی - کاربردی تا 16 آذرماه ادامه 
دارد، با اعالم این خبر، افزود: دانشجویان 
متقاضی وام شهریه می توانند، با مراجعه 
 bp.swf.ir رفاه:  صندوق  سامانه  به 

اقدام  خود  درخواست  ثبت  به  نسبت 
کنند.

رفاه  صندوق  سوی  از  کرد:  تصریح  وی 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان 
دانشجویان شهریه  وام  مبلغ  فناوری، 
نیمسال  هر  برای  ریال  میلیون   15

تحصیلی در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع 
رؤسای  داشت:  اظهار  کاربردی،   - علمی 
کاربردی  - علمی  جامع  آموزش  مراکز 
دانشجویی،  وام  با  مرتبط  کارشناسان  و 
می بایست نسبت به تکمیل فرآیند ثبت 
اقدام  دانشجویان  شهریه  وام  درخواست 

کنند.

ایجاد مرکز جدید در استان کهکيلویه و بویراحمد شهر گچساران 
برای برگزاري آزمون الکترونيکي زبان انگليسي پيشرفته توليمو )TOLIMO(  در دوره های 194 و 195 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آدرسمحلوناممرکزبرگزاری
کهکیلویه و بویراحمد – گچساران، بلوار ولی عصر، روبروی پارک نفت، جنب ام.آر.آی میالد نور. مرکز آموزش علمی - کاربردی گچساران2

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمونزبانانگلیسیپیشرفته)تولیمو(دوره های 
194  و 195 می رساند که با توجه به راه اندازی مرکز جدید با نام مرکز آموزش 
علمی - کاربردی گچساران 2  در شهر گچساران، در صورت تمایل برای ثبت نام و 
شرکت در آزمون این دوره ها در مرکز مذکور، می توانند به درگاه اطالع رسانی این 

http://tolimo.sanjesh.org/register  مراجعه کرده  سازمان به نشانی: 
و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، نسبت به ثبت نام خود در هر یک 
از این دوره ها اقدام نمایند. آزمون دوره های مذکور، به ترتیب، در روزهای سه شنبه 

مورخ  8 و 22 آذر ماه برگزار خواهد شد. 
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یکی از راه های ادامه تحصیل در سطح آموزش عالی برای دارندگان دیپلم، ورود به 
در  غیرانتفاعي  غیردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه های 

مقطع کاردانی است.
شایان ذکر است که دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و شاخه نظری می توانند، عالوه بر 
دانشگاه های فنی و حرفه ای، در دانشگاه های علمی-کاربردی، مؤسسات آموزش عالی 

غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی نیز ادامه تحصیل دهند.

الف( ضوابط و شرایط ثبت نام:

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات  برای تحصیل در مقطع کارداني  1- داوطلبان 
آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401، با داشتن گواهینامه پایان تحصیالت 
دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 
و یا احراز شرایط دانش آموختگي تا پایان شهریورماه 1401 یا دیپلم فني و حرفه اي 
دوره چهار ساله )نظام قدیم( و یا دیپلم شاخه نظري نظام آموزشي جدید3-3-6 و نظام 
سالي-واحدي یا ترمي- واحدي با داشتن مدرک پیش دانشگاهی، مي توانستند، ضمن 
به  مربوط  مقررات  عمومي،  وظیفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي  شرایط  از  اطالع 
بر اساس هفدهمین  اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه،  ضوابط ثبت نام 
عنوان  به  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي   1397/12/26 مورخ  جلسه  مصوبه 
متقاضی این دوره )منحصراً در حداقل یک و حداکثر 50 کدرشته محل تحصیل( و 
متناسب با رشته تحصیلي و کد رایانه اي دیپلم خود)طبق ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون( فقط به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای 
سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنما، از روز 
سه شنبه مورخ 1401/4/14 تا روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 در این پذیرش 

ثبت نام کنند.
2- همچنین به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از متقاضیانی که 
در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده بودند، ترتیبي اتخاذ شد که این افراد بتوانند 

تا تاریخ 26 تیرماه 1401 نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند. 
3- به داوطلبان دارای کد رهگیری، برای ویرایش اطالعات ثبت نامی و ثبت نام بر اساس 

سوابق تحصیلی)معدل کل دیپلم(، از تاریخ 1401/6/1 تا 1401/6/4 فرصت داده شد.
4- پذیرش در پنج رشته، منحصراً با آزمون بوده و در سایر رشته ها پذیرش صرفاً بر 

اساس سوابق تحصیلی و بر اساس معدل، انجام می شود.
5- دانش آموزان یا فارغ التحصیالن شاخه تحصیلي نظري نیز مجاز به ثبت نام در این 
آزمون بودند. این متقاضیان فقط مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي کارداني ناپیوسته 
بودند و معدل آنها، در مقایسه با متقاضیان شاخه تحصیلي فني و حرفه اي و کاردانش در 

رشته هایي که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد، تراز شد. 
سوابق  صرفاً  آنها  پذیرش  که  نامي،  ثبت  هاي  مجموعه  در  معدل  تراز  ضریب   -6
کرده  و حرفه اي شرکت  فني  آزمون  در  که  نظري  دیپلم هاي  براي  است،  تحصیلي 

بودند، 51/4 درصد بود.
7- داوطلبانی که دارای دیپلم هاي فني و حرفه اي یا کاردانش هستند، نیز مجاز به 
انتخاب رشته هاي تحصیلي کارداني پیوسته و کارداني ناپیوسته در این پذیرش بودند.

ب(شيوه های پذیرش دانشجو:

1-شیوۀپذیرشباآزمون:
مکانیک  کامپیوتر،  نامي)الکتروتکنیک،  ثبت  مجموعه  پنج  براي  دانشجو  پذیرش 

شیوه،  این  در  پذیرفت.  انجام  آزمون  طریق  از  بدنی(  تربیت  حسابداری،  خودرو، 
داوطلبان بر اساس نمره آزمونی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار 

می شود، ارزیابی می شوند.

2-شیوۀپذیرشصرفًابراساسسوابقتحصیلی:
تولید،  و  ساخت  نامي)الکترونیک،  ثبت  مجموعه   کاردانی  مقطع  در  شیوه،  این  در 
معماري،  عمران،  چاپ،  مبلمان،  و  صنایع چوب  مکانیکي،  تأسسیات  فلزي،  صنایع 
امور  دریایی،  علوم  معدن،  سرامیک،  متالورژي،  نساجی،  صنایع  شیمیایي،  صنایع 
امور  نقاشي،  گرافیک،  دوخت،  و  طراحي  خانواده،  مدیریت  و  کودک  تربیت  اداري، 
ماشین های کشاورزی، صنایع غذایي، هتل داری، حمل  باغی،  و  زراعی  امور  دامي،  
انرژی تجدید پذیر  و نقل، مکاترونیک، پویانمایی، معماری داخلی، صنایع دستي و 
و  ارزیابی  خود،  دیپلم  معدل  و  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  داوطلبان،   خورشیدی( 

پذیرش می شوند.

توجه: دانش آموزان داراي دیپلم شاخه نظري مي توانستند در مجموعه هاي ثبت نامي 
متناسب با نوع دیپلم خود ثبت نام نمایند. ضمناً داوطلبان داراي شاخه نظري، فقط 
مجاز به انتخاب آن دسته از رشته هاي تحصیلي کارداني ناپیوسته بودند که درکنار 

عنوان جداول رشته محل ها مشخص شده است.

گزارش پذيرش مقطع کارداني ويژه دانشگاه فني و حرفه اي و 
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1401 
شکوفهجوادی

شيوه پذیرش مقطع کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای
و موسسات آموزش عالی غير دولتی - غير انتفاعی سال 1401

روابط عمومی و امور بين الملل سازمان سنجش آموزش کشور

www.sanjesh.org

شيوه پذیرش

بر اساس سوابق تحصيلی با آزمون

ایــن افــراد می تواننــد در مجموعه هــای متناســب بــا نــوع دیپلــم خــود، 
ثبت نــام کننــد و مجــاز بــه انتخــاب رشــته های تحصیلــی کاردانــی ناپیوســته 

هســتند.

پذیرش از طریق آزمون در 5 مجموعه 
ثبت نامی: الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک 

خودرو، حسابداری و تربیت بدنی

پذیرش دانشجو در برخی از مجموعه های 
پیش ثبت نامی صرفاٌ بر اساس سوابق 
تحصیلی و مالک پذیرش معدل کل دیپلم

دارندگان دیپلم شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش

تبصره: دارندگان دیپلم شاخه نظری
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ج( ضوابط سهميه ایثارگران 

به  رسانی  خدمات  جامع  قانون   70 ماده  اجرایی  نامه  آیین   3 ماده  اساس  بر   -  1
از  استفاده  مشموالن  وزیران:  هیأت   1401/5/12 مورخ  جلسه  مصوب  ایثارگران 
تکمیلی می توانند  و تحصیالت  آزمون سراسری  یک بار در هر مقطع  سهمیه، صرفاً 
در دوره روزانه دانشگاه های دولتی از سهمیه استفاده نمایند و چنانچه پس از قبولی 
و ثبت نام در رشته محل مذکور، از ادامه تحصیل انصراف دهند یا ثبت نام ننمایند، 

مجدداً حق استفاده از این سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.
جامع  قانون   70 ماده  اجرایی  آیین نامه   4 ماده  براساس  همچنین   -  2
وزیران،  هیأت   1401/5/12 مورخ  جلسه  مصوب  ایثارگران  به  خدمات رسانی 
و  سراسری  آزمون های  در  مقطع  هر  در  پذیرفته شده  مشموالن  مجدد  استفاده 
تحصیالت تکمیلی در دوره های شبانه )نوبت دوم( پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس 
از  شهریه پرداز  دوره های  سایر  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خودگردان،  بین الملل، 
 3 ماده  بر  عالوه  تحصیل،  از  انصراف  در صورت  آیین نامه،  این  مشموالن  سهمیه 

این آیین نامه، حداکثر تا یک بار دیگر بالمانع است.
به موارد فوق، داوطلبان آزمون کارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي  با توجه   - 3
سال 1401 که داراي قبولي در آزمون هاي سال 1400 یا قبل از آن در دوره روزانه 
هستند، یا حداقل دو بار در دوره هاي غیرروزانه پذیرفته شده  و یا در رشته قبولي 
را  ایثارگران  از سهمیه  استفاده مجدد  امکان  فارغ التحصیل شده اند،  دوره غیرروزانه 
ندارند؛ به عبارت دیگر، فقط داوطلبان آزمون کارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي 
سال 1401 که داراي یک بار قبولي با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون هاي سال 
1400 و یا قبل از آن در دوره هاي غیر روزانه )شبانه، غیر انتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمي 
و سایر دوره هاي شهریه پرداز( هستند و از رشته قبولي خود انصراف داده اند، مشمول 

ماده 4 آیین نامه مذکور می شوند.
4 - الزم به توضیح است داوطلباني که مشمول ماده 4 آیین نامه اجرایي فوق هستند، 
مي بایست گواهي عدم ثبت نام یا انصراف خود را در زمان ثبت نام در رشته قبولي سال 

1401 به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي مربوط ارائه نمایند.

د(آمار ثبت نام کنندگان

1-آمار ثبت نام کنندگان رشته های بدون آزمون و با آزمون به تفکیک گروه آزمایشی 
و جنسیت در جدول شماره 1 آمده  است.

جدولشماره1
آمارثبتنامکنندگانبهتفکیكگروهآزمایشیوجنسیت-سال1401

نام مجموعه ثبت 
نامی

شیوه 
پذیرش

مردزن
کل

درصدتعداددرصدتعداد

541/43372098/573774بي آزمونالکترونیک

00/0011066100/0011066با آزمونالکتروتکنیک

1063950/711034049/2920979با آزمونکامپیوتر

291/67170698/331735بي آزمونساخت و تولید

00/007774100/007774با آزمونمکانیک خودرو

00/00525100/00525بي آزمونصنایع فلزي

00/002183100/002183بي آزمونتاًسیسات مکانیکي

صنایع
00/00364100/00364بي آزمونچوب و مبلمان

00/0021100/0021بي آزمونچاپ

80/31254299/692550بي آزمونعمران 

282554/88232345/125148بي آزمونمعماري

43244/1754655/83978بي آزمونصنایع شیمیایي

00/0020100/0020بي آزمونصنایع نساجي

00/00397100/00397بي آزمونمتالورژي

2045/452454/5544بي آزمونسرامیک

00/0046100/0046بي آزمونمعدن

00/00261100/00261بي آزمونعلوم دریایي

1126967/19550432/8116773با آزمونحسابداري

48291/81438/19525بي آزمونامور اداري

تربیت کودک و 
3042100/0000/003042بي آزمونمدیریت خانواده

832699/9910/018327بي آزمونطراحي و دوخت

354660/99226839/015814با آزمونتربیت بدني

552288/6270911/386231بي آزمونگرافیک

48699/3930/61489بي آزموننقاشي

00/00247100/00247بي آزمونامور دامي

19627/5751572/43711بي آزمونامور زراعي و باغي

ماشین هاي 
00/00230100/00230بي آزمونکشاورزي

36084/116815/89428بي آزمونصنایع غذایي

6485/331114/6775بي آزمونهتلداري وگردشگري

00/0067100/0067بي آزمونحمل و نقل

00/00219100/00219بي آزمونمکاترونیک

47081/8810418/12574بي آزمونپویانمایي

99671/8639028/141386بي آزمونمعماري داخلي

21190/56229/44233بي آزمونصنایع دستي

انرژي 
00/006100/006بي آزمونتجدیدپذیرخورشیدي

4897747/445426552/56103242جمع
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آزمون سال 1401، روز یکشنبه مورخ  با  2-اطالعیه کارت شرکت در رشته های 
1401/5/30 روي تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت؛ لذا ضرورت 
این  به سایت  با مراجعه   1401/6/3 تا   1401/6/1 تاریخ  از  داشت که داوطلبان، 
سازمان، نسبت به دریافت چاپ کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط 

نمایند.  اقدام 
به  داوطلبان  اقامت  اساس محل  بر  در 75 شهرستان  نقص  رفع  باجه  3-تعداد 75 

منظور رفع نقص کارت ورود به جلسه این آزمون برپا بود.
از این تعداد،  4- در پذیرش سال 1401 ، تعداد 103242 نفر ثبت نام نمودند که 
48977 نفر زن و 54265 نفر مرد بودند؛ به عبارت دیگر47.44% داوطلبان زن و 

52.56 % مرد بودند.
 5-آمار ثبت نام کنندگان در پذیرش مقطع کارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي و 
مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401 نسبت  به  آمار داوطلبان 
داشته  و کاهش 10.91درصدی  بوده  نفر کمتر  تعداد 12649   آزمون  سال 1400، 

است..
6- بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته، آزمون مقطع کارداني ویژه دانشگاه فني و 
حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401 صبح جمعه 
مورخ 1401/6/4 در پنج رشته امتحانی با شرکت53100 داوطلب در 75 شهرستان 
محل برگزاری آزمون، 83 محل حوزه امتحانی )حوزه امتحانی اصلی( و 195 حوزه 

امتحانی فرعی برگزار شد.
و  آزمایشی  گروه  تفکیک  به  امتحانی  رشته  پنج  درصد شرکت کنندگان  و  7-تعداد 

جنسیت در جدول شماره 2 آورده شده است.

جدولشماره2
تعدادشرکتکنندگانبهتفکیكگروهوجنسیت

کدمجموعۀ 
ثبت نامی

نام مجموعۀ 
ثبت نامی

شیوه 
پذیرش

مردزن

جمع

درصدتعداددرصدتعداد

00/009252100/009252با آزمونالکتروتکنیک12

927752/02855847/9817835با آزمونکامپیوتر14

مکانیک 17
00/006432100/006432با آزمونخودرو

995468/33461431/6714568با آزمونحسابداري33

324164/65177235/355013با آزمونتربیت بدني38

2247242/323062857/6853100جمع

براي  آزمون،  این  خاص  رشته هاي  ظرفیت  برابر  چند  معرفي شدگان  فهرست   -8
انجام آزمون هاي عملي، مصاحبه علمي و غیره درتاریخ 1401/04/14 اعالم شد.
9- مطابق جدول شماره 3، تعداد افراد پذیرفته شده در پذیرش مقطع کارداني ویژه 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401، 
78335 )هفتاد و هشت هزار و سیصد و سی و پنج ( نفر است که 44.59% آنان 

زن و 55.41% مرد هستند.

جدولشماره3
آمارپذیرفتهشدگانبهتفکیكگروههایآزمایشی،نوعپذیرشوجنسیت

نام مجموعه ثبت 
نامی

شیوه 
پذیرش

مردزن
درصد کل

کل درصدتعداددرصدتعداد

521/48346698/5235184/49بی آزمونالکترونیک

00/008204100/00820410/47با آزمونالکتروتکنیک

712549/28733350/721445818/46با آزمونکامپیوتر

291/78159898/2216272/08بی آزمونساخت وتولید

00/005622100/0056227/18با آزمونمکانیک خودرو

00/00518100/005180/66بی آزمونصنایع فلزي

تأسیسات 
00/002059100/0020592/63بی آزمونمکانیکي

صنایع چوب و 
00/00356100/003560/45بی آزمونمبلمان

00/0020100/00200/03بی آزمونچاپ

80/32249899/6825063/20بی آزمونعمران

255354/41213945/5946925/99بی آزمونمعماري

42744/4353455/579611/23بی آزمونصنایع شیمیایي

00/0020100/00200/03بی آزمونصنایع نساجي

00/00391100/003910/50بی آزمونمتالورژي

2045/452454/55440/06بی آزمونسرامیک

00/0046100/00460/06بی آزمونمعدن

00/00258100/002580/33بی آزمونعلوم دریایي

664461/73411938/271076313/74با آزمونحسابداري

45691/38438/624990/64بی آزمونامور اداري

تربیت کودک و 
2685100/0000/0026853/43بی آزمونمدیریت خانواده

533199/9810/0253326/81بی آزمونطراحي و دوخت

259961/21164738/7942465/42با آزمونتربیت بدني

451787/5664212/4451596/59بی آزمونگرافیک

45799/3530/654600/59بی آزموننقاشي

00/00247100/002470/32بی آزمونامور دامي

19127/0551572/957060/90بی آزمونامور زراعي و باغي

ماشین هاي 
00/00229100/002290/29بی آزمونکشاورزي

35483/896816/114220/54بی آزمونصنایع غذایي

هتلداري 
6485/331114/67750/10بی آزمونوگردشگري

00/0067100/00670/09بی آزمونحمل و نقل

00/00215100/002150/27بی آزمونمکاترونیک

35278/759521/254470/57بی آزمونپویانمایي

85668/7039031/3012461/59بی آزمونمعماري داخلي

20990/48229/522310/29بی آزمونصنایع دستي

انرژي 
00/006100/0060/01بی آزمونتجدیدپذیرخورشیدي

3492944/594340655/4178335100جمع
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جدولشماره4
ظرفیتاستفادهشدهوخالیماندهسال1401

کد 
مجموعه 
ثبت نامی

شیوه نام مجموعه ثبت نامی
ظرفیتپذیرش

تعداد 
پذیرفته 

شده

خالی 
مانده

15365351811847بی آزمونالکترونیک11

22075820413871با آزمونالکتروتکنیک12

355661445821108با آزمونکامپیوتر14

1060516278978بی آزمونساخت و تولید15

1308056227458با آزمونمکانیک خودرو17

46005184082بی آزمونصنایع فلزي18

791020595851بی آزمونتأسیسات مکانیکي19

1110356754بی آزمونصنایع چوب و مبلمان20

602040بی آزمونچاپ21

22145250619639بی آزمونعمران22

22450469217758بی آزمونمعماري23

44879613526بی آزمونصنایع شیمیایي25

15020130بی آزمونصنایع نساجي26

15553911164بی آزمونمتالورژي27

16044116بی آزمونسرامیک28

27046224بی آزمونمعدن29

600258342بي آزمونعلوم دریایي30

282901076317527بی آزمونحسابداري33

47004994201بی آزمونامور اداري34

645026853765بی آزمونتربیت کودک و مدیریت خانواده35

702053321688بی آزمونطراحي و دوخت37

798042463734بی آزمونتربیت بدني38

1295551597796بی آزمونگرافیک39

17994601339بی آزموننقاشي40

21852471938بی آزموناموردامي43

43407063634بی آزمونامور زراعي و باغي48

965229736بی آزمونماشین  هاي کشاورزي50

16904221268بی آزمونصنایع غذایي51

43075355بی آزمونهتلداري و گردشگري53

38067313بی آزمونحمل و نقل54

380215165بی آزمونمکاترونیک55

1110447663بی آزمونپویانمایي56

344512462199بی آزمونمعماري داخلي58

896231665بی آزمونصنایع دستي59

4406434بی آزمونانرژي تجدیدپذیرخورشیدي60

24764378335169308جمع

با توجه به نمودار زیر، می توان دریافت:
رشته های صنایع نساجي، سرامیک، معدن، امور دامی، هتل داری و گردشگری، حمل 
و نقل و انرژی تجدیدپذیرخورشیدی دارای باالترین درصد قبولی )بر اساس ظرفیت 

اختصاص داده شده به آنها( در میان سایر رشته ها بوده است.

را نشان  نام کننده  افراد ثبت  به ظرفیت و میزان  با توجه  نمودار زیر، شانس قبولی 
می دهد:

رشته های کامپیوتر، حسابداری، الکتروتکنیک و طراحی و دوخت در مقایسه با سایر 
رشته های دوره های فنی و حرفه ای، دارای باالترین میزان پذیرفته شده بوده اند.

جدولشماره5
برنامهزمانیثبتنام،انتخابرشتهواعالمنتایجسال1401دریكنگاه

1401/4/14تا 1401/4/21ثبت نام  و انتخاب رشته

1401/4/21تا 1401/4/26تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته

هم زمان با ثبت نامانتخاب کد رشته محل

1401/4/14تا 1401/4/26ویرایش فهرست انتخاب رشته  محل ها و اطالعات ثبت نامی

دومین فرصت مجدد ثبت نام و ویرایش پذیرش صرفاً 
بر اساس سوابق تحصیلی

1401/6/1تا 1401/6/4

سومین فرصت مجدد ثبت نام و ویرایش صرفاً 
بر اساس سوابق تحصیلی

1401/6/5تا 1401/6/8

1401/5/30انتشار اطالعیه دریافت کارت ورود به جلسه

1401/6/1تا 1401/6/3دریافت کارت ورود به جلسه

1401/6/4زمان برگزاری آزمون

1401/7/2اعالم اسامی پذیرفته شدگان نهایی و کارنامه نهایی 

گزارش
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بررسى

 آمار پاسخگویی به داوطلبان آزمون  های مختلف
 در سال 1401 به تفکیک ماه و نوع مراجعه

 یکی از ارکان مهم در کلیه ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی، تکریم ارباب 
سازمان  در  مختلف  آزمون های  داوطلبان  به  پاسخگویی  راستا،  این  در  است.  رجوع 
در  داوطلبان  از  بسیاری  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  کشور،  آموزش  سنجش 
زمان ثبت نام یا مراحل مختلف آزمون، با مسائل و مواردی مواجه می شوند که برای 
آنها شائبه ایجاد می کند. به همین منظور، برای حل این شائبه می توان از شش طریق 
)اینترنتی، تلفنی، حضوری، مکاتبات، حقوقی و تلفن گویا( با سازمان سنجش ارتباط 
برقرار کرد تا به حل مسائل داوطلبان منجر شود. در جدول زیر، آمار پاسخگویی به 
داوطلبان آزمون های مختلف در سال1401 به تفکیک ماه و نوع پاسخگویی آورده 

شده است

جدول آمار پاسخگویی به داوطلبان آزمون  های مختلف در سال 1401

کلتلفن گویاحقوقیمکاتباتحضوریتلفنیاینترنتیماه  ها

620620991035431751643925997فروردین

2032527701396342055046875198اردیبهشت

2828323841392322693426866628خرداد

549682525402045274126950188782تیر

23103254643034522576608106830مرداد

536513396565432527369699132998شهریور

164472906586219062724052267915مهر

202983186262366224301693414954664348کل

با تأمل در جدول فوق، مشاهده می شود که بیشترین پاسخگویی در تیر ماه )بعد از 
برگزاری آزمون سراسری( صورت گرفته است. از تعداد 664348 مراجعه پاسخگویی، 
آن  از  پس  و  است،  سازمان  عمومی  روابط  گویای  تلفن  به  مربوط  مورد   414954
مورد،   23662 با  حضوری  پاسخگویی  مورد،   202983 با  اینترنتی  پاسخگویی 
پاسخگویی تلفنی با 18626 مورد، مکاتبات با 2430 مورد و امور حقوقی با 1693 

مورد، به ترتیب، در رتبه های دوم تا ششم قرار دارند.

درصد پاسخگویی به داوطلبان آزمون  های مختلف در سا ل 1401 به تفکیک ماه و نوع مراجعه

تلفن گویاحقوقیمکاتباتحضوریتلفنیاینترنتیماه ها

23/888/073/980/170/6763/23فروردین

27/033/681/860/050/2767/11اردیبهشت

42/453/582/090/050/4051/43خرداد

29/121/332/130/020/1567/25تیر

21/632/384/030/040/2171/71مرداد

40/342/554/250/240/2152/41شهریور

24/224/288/632/800/4059/67مهر

30/552/803/570/370/2562/46کل

در جدول فوق، درصد پاسخگویی به داوطلبان آزمون های مختلف در سال 1401 به 
تفکیک ماه و نوع پاسخگویی آورده شده  است. همان طور که مشاهده می نمایید، 
به  مربوط  درصد   30/55 و  گویا  تلفن  طریق  از  پاسخگویی ها  از  درصد   62/46
یکدیگر  با  پاسخگویی ها  این  که  است  ذکر  به  الزم  است.  اینترنتی  درخواست های 
هم پوشانی دارند؛ به عبارت دیگر، ممکن است که داوطلبی از یک طریق پاسخ الزم 
را دریافت نکند و مجبور به ثبت درخواست خود از طریق شیوه های دیگر پاسخگویی 

شود. 

در ادامه، نمودار مربوط به جدول فوق نمایش داده می شود.

مژگاناحتشامحسینی
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آگهى

ضمنآرزویسالمتیبرایتمامیداوطلبانعزیز:
بـا توجـه بـه برگـزاری نوبـت اول آزمـون سراسـری در دی ماه از سـوی سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور، بـه اطـالع دانش آمـوزان گرامی می رسـاند که شـرکت 
تعاونـی خدمـات آموزشـی، بـه عنـوان مجموعـه ای که به صـورت تخصصـی ارائه 
دهنـده خدمات آموزشـی و کمک آموزشـی به داوطلبان آزمون سراسـری اسـت، 
نسـبت بـه برگـزاری آزمونجامـع»هدف«ویـژهکنکوردردیمـاه اقدام 
نمـوده اسـت. ویژگی هـا و نحـوه ثبت نـام ایـن آزمـون، بـه شـرح ذیـل بـه اطالع 

می رسـد: 
از مهم ترین مزایای این آزمون، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

آشـنایی داوطلبان با شـیوه برگزاری آزمون سراسـری دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالی؛

ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس اختصاصی؛
آشـنایی و آماده سـازی داوطلـب بـرای حضـور و کاهـش اضطـراب حضـور در 

جلسـه برگـزاری آزمون؛
آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس.

نحـوهزمانبنـدیآزمـونبـهشـرحجـدولزیـراسـت.ضمنـًازمان
روز تـا 1401/08/21 مـورخ شـنبه روز از آزمـون، ایـن در ثبتنـام

اسـت: 1401/10/02 مـورخ سهشـنبه

آزمون
آزمایشی

مهلتثبتنام
اینترنتی

تاریخبرگزاری
آزمون

گروههایآزمایشی

جامع
»هدف«

1401/09/081401/10/02
علوم ریاضی و فنی،

علوم تجربی، علوم انسانی، هنر 
و زبان های خارجی )انگلیسی(

پـس از برگـزاری آزمـون جامع »هـدف«، کارنامـه ای با اطالعات بسـیار مفید 
و ارزنـده، شـامل نمـره خـام دروس، میانگیـن نمـرات خام نفـرات برتـر، رتبه در 
هـر درس و رتبـه کل در مقایسـه بـا داوطلبان شـهر، اسـتان و کشـور و نمره کل 
اختصاصـی در اختیـار داوطلبـان قـرار می گیـرد تا داوطلبـان بر اسـاس اطالعات 
منـدرج در ایـن کارنامه هـا از میـزان آمادگـی خـود در آزمـون آگاهـی یابنـد و 
نسـبت بـه رفـع نقـاط ضعف خـود تا برگـزاری آزمـون سراسـری اقـدام نمایند. 

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون 
آزمایشی جامع )هدف( سنجش: 

کارتورودبهجلسه
 آزمون جامع )هدف( فقط به صورت حضوری برگزار می شـود و داوطلبانی که در 
آزمون شرکت خواهند کرد، می بایست  چهارشنبه قبل از برگزاری آزمون، به سایت:
www.sanjeshserv.ir مراجعـه کـرده و کارت ورود بـه جلسـه خـود را   

دریافـت کننـد.
کارنامهنتایج

 کارنامـه نتایـج آزمـون، بعدازظهـر همـان روز برگـزاری آزمـون، از طریق سـایت 
اینترنتـی شـرکت بـه نشـانی: www.sanjeshserv.ir  قابـل دریافت اسـت. 

آزمـون  ایـن  کل  نمـره  محاسـبه  کـه  می رسـاند  داوطلبـان  اطـالع  بـه  ضمنـاً 
آزمایشـی، بر اسـاس آخرین مصوبات و ضوابط سـازمان سـنجش آموزش کشـور 

انجـام خواهد شـد.

شهریهآزمونآزمایشیجامع)هدف(:

مبلغآزموننحوهبرگزاریآزمون

1.300.000 ریالحضوری

نحوهثبتنام:
ــدف(  ــع )ه ــی جام ــون  آزمایش ــرکت در آزم ــه ش ــد ب ــوزان عالقه من دانش آم
ــانی: ــه نش ــرکت ب ــایت ش ــه س ــه ب ــا مراجع ــد، ب ــور مي توانن ــر کش در سراس

 www.sanjeshserv.ir بخـش آزمون هـا و پـس از وارد کـردن شـماره تلفـن 
همـراه و ثبـت اطالعـات مـورد نیـاز، وارد صفحه اصلی )داشـبورد( شـده و ضمن 
تکمیـل اطالعـات شـخصی در بخـش پروفایـل، نسـبت بـه انتخاب آزمـون مورد 
نظـر )آزمـون جامـع هـدف( خـود قـدام نمـوده و در نهایـت، بـا مراجعه به سـبد 
خریـد و پرداخـت وجـه ثبت نام، اطالعـات خود را بـرای شـرکت در آزمون جامع 

)هـدف( تکمیـل کنند. 
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق اطالعیـه راهنمای ثبت نـام، در 
صـورت داشـتن هرگونه سـؤال در خصوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می توانند 
بـا خـط ویـژه: 42966-021)صـدای داوطلـب( تمـاس حاصـل نمایند. سـاعات 

تمـاس: صبـح 8:30 الـی 12:30 و عصر 13:30 الـی 16:00.
ثبتنـامگروهـیازطریـقمـدارس:دبیرسـتان هایی کـه مایـل هسـتند، 
می تواننـد بـراي سـهولت ثبت نـام، به صـورت گروهـی از دانش آمـوزان خـود، بعد 
از مطالعـه دقیـق دسـتورالعمل ثبت نـام دبیرسـتان ها و مراکـز آموزشـی همـکار، 
در سـایت شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی: www.sanjeshserv.ir ثبت نام 
نماینـد و در صـورت داشـتن هرگونـه سـؤال، می تواننـد در سـاعات: صبـح 8:30 
الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00 بـا شـماره تلفن هـای 88844791 الـی 

88844793 تمـاس حاصـل نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحلثبتنام:
گاماول:مراجعه به صفحه ثبت نام  در سـایت شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی 

و تأییـد شـماره تلفن همراه و ثبـت اطالعات اولیه؛
گامدوم:تکمیل اطالعات شخصی در بخش پروفایل؛

گامسـوم:مراجعـه بـه بخـش آزمون هـا و انتخـاب آزمـون  مـورد نظـر )جامـع 
؛ هدف(

گامچهـارم:مراجعه به سـبد خرید در بـاالی صفحه و پرداخـت هزینه از طریق 
کارت های بانکی عضو شـبکه شـتاب.

شرکتتعاونيخدماتآموزشي

اطالعيه ثبت نام و برگزاری آزمون جامع »هدف«
 برای آمادگی دانش آموزان پایه دوازدهم و داوطلبان 
شرکت تعاونی خدمات آموزشیمتقاضی شرکت درآزمون سراسری دی ماه سال 1401
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11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه

 اعالم شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوۀ ثبت نام در

آزمون ورودي مقطع دکتري نيمه متمرکز )Ph.D( سال 1402

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــع ــونوروديمقط ــرکتدرآزم ــاموش ــانثبتن ــالعداوطلب ــهاط ب
دکتــرينیمــهمتمرکــز)Ph.D(ســال1402بــرايپذیــرشدردورههــاي
روزانــه،نوبــتدوم،دانشــگاهآزاداســالمي،دانشــگاهپیامنــور،
دانشــگاههاومؤسســاتآمــوزشعالــيغیرانتفاعــي،مشــترک
وپردیــسخودگــرداندانشــگاههاومؤسســاتآمــوزشعالــي
ميرســاندکــهبــاتوجــهبــهنــکاتذیــلوهمچنیــندرنظــرداشــتن
شــرایطعمومــيواختصاصــيمنــدرجدردفترچــهراهنمــايشــرکت
ــد.  ــاموشــرکتنماین ــورثبتن ــونمذک ــددرآزم ــون،ميتوانن درآزم

شرایط ثبت نام:
ــال  ــز )Ph.D( س ــه متمرک ــري نیم ــع دکت ــون ورودي مقط ــراي آزم ــام ب ثبت ن
1402 از روز یکشــنبه مــورخ 1401/08/22 آغــاز شــده اســت و در روز پنجشــنبه 
ــام در  ــه ثبت ن ــت ک ــد اس ــه تأکی ــرد. الزم ب ــان مي پذی ــورخ 1401/09/03 پای م
ایــن آزمــون، منحصــراً بــه صــورت اینترنتــي و از طریــق درگاه اطالع رســاني ایــن 
ســازمان بــه نشــاني: www.sanjesh.org انجــام خواهــد پذیرفــت. هــر داوطلــب، 
ــام و شــرکت در آزمــون،  بــر اســاس ضوابــط منــدرج در دفترچــه راهنمــاي ثبت ن
ــرکت   ــوط ش ــون مرب ــام  و در آزم ــي  ثبت ن ــته  امتحان ــک کدرش ــد در ی مي توان

نمایــد.
داوطلبــان الزم اســت کــه ابتــدا دفترچــه راهنمــاي ثبت نــام را مطالعــه نمــوده و در 
صــورت واجــد شــرایط بــودن، نســبت بــه پرداخــت هزینــه خریــد کارت اعتبــاري 
ثبت نــام در آزمــون بــه شــرح ذیــل، اقــدام کننــد و ســپس مراحــل بعــدي را بــه 

انجــام برســانند.
مراحلي که داوطلب باید براي ثبت نام اقدام کند:

ــه  ــراي تهی ــوق ب ــه نشــاني ف ــن ســازمان ب ــه درگاه اطالع رســاني ای ــه ب 1- مراجع
کارت اعتبــاري ثبت نــام )ســریال 12 رقمــي( و دریافــت دفترچــه راهنمــاي 

ثبت نــام )دفترچــه شــماره 1(.  
2- تهیــه فایــل عکــس اســکن شــده داوطلــب بــر اســاس توضیحــات منــدرج در 

ــام. ــاي ثبت ن ــه راهنم دفترچ
3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور  ثبت نام.

ــه  ــون منحصــراً ب ــن آزم ــام در ای ــه ثبت ن ــه اینکــه پرداخــت هزین ــا توجــه ب 4- ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــان الزم اس ــرد، داوطلب ــام مي گی ــي انج ــورت اینترنت ص
ــال  ــا فع ــي آنه ــه پرداخــت الکترونیک ــتاب، ک ــبکه ش ــي عضــو ش ــاي بانک کارت ه
ــام  ــه درگاه اطــالع رســاني ســازمان و پرداخــت وجــه ثبت ن ــه ب ــا مراجع اســت، ب

ــد. ــدام نماین ــام در آن اق ــه ثبت ن ــبت ب ــون، نس ــرکت در آزم ش
5- بــا توجــه بــه اینکــه مقــرر گردیــده اســت کــه در مراحــل مختلــف فرآینــد ایــن 
آزمــون، خدماتــي از طریــق پیــام کوتــاه بــه داوطلبــان ارائــه شــود، لــذا داوطلبــان 
ــات  ــتفاده از خدم ــه اس ــاه می بایســت هزین ــام کوت ــات پی ــتفاده از خدم ــراي اس ب

پیــام کوتــاه را نیــز پرداخــت نماینــد.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
ــه  ــدرج در دفترچ ــتورالعمل من ــق دس ــه مطاب ــود ک ــه مي ش ــان توصی ــه داوطلب ب
راهنمــاي ثبت نــام، ابتــدا فــرم پیش نویــس تقاضانامــه منــدرج در دفترچــه 
مذکــور را تکمیــل نمــوده و ســپس بــر اســاس فــرم پیش نویــس، بــا مراجعــه بــه 
درگاه اطالع رســاني ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، اطالعــات الزم را براســاس 

ــت  ــان الزم اس ــاً داوطلب ــد. ضمن ــام وارد نماین ــزاري ثبت ن ــه نرم اف ــاي برنام بنده
کــه در درج اطالعــات ثبت نــام خــود دقــت نماینــد. بدیهــي اســت کــه در صــورت 
مشــاهده هرگونــه مغایــرت در مــوارد قیــد شــده در تقاضانامــه ثبت نــام بــا مــدارک 
ــار  ــا وي رفت ــط ب ــق ضواب ــون، مطاب ــه شــدن در آزم ــب، در صــورت پذیرفت داوطل

خواهــد شــد.

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
ــري  ــع دکت ــون ورودي مقط ــده، آزم ــي ش ــي پیش بین ــه زمان ــاس برنام ــر اس ب
نیمه متمرکــز )Ph.D( ســال 1402 در روز پنجشــنبه مــورخ 1401/12/11 برگــزار 
خواهــد شــد. داوطلبــان الزم اســت کــه از روز دوشــنبه مــورخ 1401/12/08 لغایت 
ــن  ــاني ای ــه درگاه اطالع رس ــه ب ــا مراجع ــورخ 1401/12/10 ب ــنبه م روز چهارش
ســازمان، نســبت بــه تهیــه پرینــت کارت شــرکت در آزمــون و راهنمــاي شــرکت 
ــتان  ــتان و شهرس ــاس اس ــر اس ــان ب ــون داوطلب ــل آزم ــد. مح ــدام نماین در آن اق
ــت  ــي اس ــذا مقتض ــردد؛ ل ــن مي گ ــه تعیی ــد 40 تقاضانام ــدرج در بن ــي من انتخاب
ــام و  ــه جــدول شــماره 2 دفترچــه راهنمــاي ثبت ن ــه ب ــا مراجع ــان، ب کــه داوطلب
ــود،  ــام خ ــه ثبت ن ــر در تقاضانام ــورد نظ ــهر م ــتان و ش ــه اس ــوط ب ــد مرب درج ک

اقــدام نماینــد.

توصيه هاي  مـهم :
1( الزم اســت کــه داوطلبــان، پــس از تکمیــل تقاضانامــه، دریافــت شــماره پرونــده  
6  رقمــي و کــد پي گیــري 16 رقمــي، یــكنســخهپرینــتازتقاضانامهشــان

تهیــهوآنرانــزدخــودنگهــدارينمایند.
2( درانتخــابکدرشــتهامتحانــيوهمچنیــنشهرســتانمحــل
حــوزهامتحانــيخــوددقــتنماییــد؛زیــرا پــس از دریافــت کــد پي گیــري
 16 رقمــي در ایــن خصــوص، بــه درخواســت هاي داوطلبــان مبنــي بــر اصــالح یــا 

جابجایــي، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
ــي ــايقبل ــدهدرآزمونه ــودآم ــهوج ــکالتب ــهمش ــهب ــاتوج 3( ب
ــوع ــنموض ــان)ای ــسداوطلب ــالعک ــتباهدرارس ــوصاش درخص
ــانازســویدیگــرانانجــام ــامآن ــهثبتن ــيک ــرايداوطلبان ــراًب اکث
ــرل ــرکنت ــالوهب ــه،ع ــرددک ــدميگ ــت(،تأکی ــود،رخدادهاس ميش
اطالعــاتثبتنامــي،حتمــًانســبتبــهکنتــرلعکــسارســاليخــود
دقــتنماییــدتــااشــتباهًاعکــسداوطلــبدیگــريبــهجــايعکــس
ــالعکــس ــورتارس ــهدرص ــياســتک ــردد.بدیه ــالنگ ــماارس ش
اشــتباهيازطــرفمتقاضــي،فــردبــهعنــوانمتخلــفتلقــيمیشــود

ــاويرفتــارخواهــدشــد. ــقمقــرراتب ومطاب
4( هرگونــه  تغییــري،  از طریــق  نشــریه پیک ســنجش  )هفته نامــه خبــري  و 
ــنجش و، در  ــازمان س ــاني س ــالع رس ــنجش (، درگاه اط ــازمان  س ــاني  س اطالع رس

ــد.  ــد ش ــالم  خواه ــي  اع ــانه هاي گروه ــق رس ــزوم،  از طری ــورت ل ص

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
پاسخگویي  سامانه  طریق  از  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانید  لزوم،  صورت  در 
یا   ،http://request.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  این  اینترنتي 
بگذارید. میان  در   021-42163 تلفن:  شماره  با  اداری  ساعات  و  روزها  در 

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور



امامصادق)ع(:مبادابهيكديگرحسدورزيـد؛زيراكفروبىدينىازحسدبرمىخيزد.شماره 1302  دوشنبه 30 آبان 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 12

برگی از 
تاریخ شفاهی 
آزمون سراسری

داوطلبانعزیز!درشمارهگذشته،روندشکلگیری
دانشگاهدرایرانوچگونگیپذیرشدانشجودر
دانشگاهها،بیانشد؛تاآنجاکهگفتیمباافزایش
آن راستای در و عالی آموزش به ورود تقاضای
وزارت مختلف، شهرهای در دانشگاهها تأسیس
نهاده بنیان درسال1346 عالی آموزش و علوم
سال در شناسی آزمون مرکز آن، پی در و شد
1347دراینوزارتخانهراهاندازیشدوبرگزاری
آزمونسراسریبرایپذیرشوگزینشمتقاضیان
ورودبهآموزشعالی،دردستورکاراینمرکزقرار

گرفت.
سازمان شکلگیری ضرورت به شماره، این در 
سنجشآموزشکشوروتغییراتآزمونسراسری

طیسالهایگذشته،میپردازیم.

فاطمهقلخانباز

نخســتین آزمــون سراســری در ســال 1348 زیــر نظــر 
مرکــز آزمون شناســی وزارت علــوم برگــزار شــد. ایــن 
آزمــون، حــدود 48 هــزار نفــر داوطلــب داشــت و در 
ــون  ــورت آزم ــه ص ــری ب ــون سراس ــن آزم ــع اولی واق
کوتــاه پاســخ بــود )یعنــی بــه صــورت کتبــی و 
ــاه  ــه صــورت انشــایی و کوت ســؤال ها و جــواب آنهــا ب
بــود(. ایــن تجربــه بــرای مرکــز آزمون شناســی مفیــد 
ــود  ــز موج ــن مرک ــات الزم در ای ــون امکان ــود؛ چ نب
ــود  ــر ب ــیار وقت گی ــز بس ــون نی ــح آزم ــود و تصحی نب
و ممکــن بــود کــه خطــای انســانی هــم در فرآینــد آن 
صــورت گیــرد. در ســال 1348 تنهــا دوازده مؤسســه 
آمــوزش عالــی بــرای پذیــرش دانشــجو از ایــن طریــق، 

ــی در  ــد، ول ــون سراســری، اســتقبال کردن ــی آزم یعن
ــتر  ــی بیش ــگاه های متقاض ــداد دانش ــد، تع ــال بع س
ــریف،  ــی ش ــیراز و صنعت ــگاه های ش ــاًل دانش ــد؛ مث ش
در ســال اول برگــزاری آزمــون سراســری، از ایــن 
طــرح اســتقبال نکردنــد؛ در واقــع، از ســال 1349 بــه 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــم دانشــگاه ها ب ــم ک ــه ک ــود ک ــد ب بع
بــرای گرفتــن دانشــجو اعتمــاد کردنــد و پــس از ایــن، 
ــر آن شــد کــه از ســؤاالت چنــد گزینــه ای  تصمیــم ب
بــرای ســنجش علمــی دانشــجویان در  )تســتی( 
ــری در  ــون سراس ــود و آزم ــتفاده ش ــون اس ــن آزم ای
ــتی  ــورت تس ــه ص ــد از آن، ب ــال های 1349 و بع س

برگــزار شــد. 

تأسيس سازمان سنجش آموزش کشور
ادامه  همچنان  سراسری،  آزمون  برگزاری  اخیر  روند 
داشت تا اینکه با افزایش های پی در پی تعداد متقاضیان 
مرکز  دانشگاه ها،  گسترش  و  عالی  آموزش  به  ورود 
پاسخگوی  نمی توانست  تنهایی  به  دیگر  آزمون شناسی 
این نیاز روزافزون باشد و نیاز کشور به تأسیس سازمانی 
آزمون های  سایر  و  سراسری  آزمون  برگزاری  برای 
استخدامی، موجب شکل گیری سازمان سنجش آموزش 
کشور در سال 1354 گردید؛ در واقع، از سال 1354، 
پذیرش  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  تأسیس  با 
دانشجو برای تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
از طریق آزمون سراسری، از سوی این سازمان آغاز شد.

راه دانشگاه
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آموزش  به  ورود  متقاضیان  ثبت نام   1354 سال  از 
عالی و استخراج نتایج اولیه داوطلبان، برعهده سازمان 
پذیرش  از  )سنجش(  آزمون  و  شد  نهاده  سنجش 
جدا شد و در همین سال، اولین آزمون با نام آزمون 
درس  سه  شامل  آن،  مواد  که  گردید  برگزار  همگانی 
اطالعات  و  خارجه،  زبان  تحصیلی،  استعداد  و  هوش 
ملی و میهنی بود؛ عالوه بر این، معدل امتحانات نهایی 
ششم متوسطه و نوع مدرک دیپلم )ریاضی، طبیعی و 
ادبی(، جنسیت، وضعیت نظام  وظیفه و سهمیه منطقه 
نیز در قبولی داوطلبان در آزمون سراسری، تأثیرگذار 

شد. 
از سوی دیگر، با هماهنگی دانشگاه ها، دفترچه انتخاب 
آن، شرایط  در  تدوین شد که  آزمون سراسری  رشته 
و  دانشگاه ها  از  یک  هر  در  دانشجو  پذیرش  و ضوابط 
فرم پذیرش مربوط به هر دانشگاه، برای داوطلبان درج 
اولیه آزمون سراسری و  نتایج  از اعالم  شده بود. پس 
صدور کارنامه، داوطلب می بایست فرم پذیرش دانشگاه 
مورد نظر را تکمیل و برای آن دانشگاه ارسال می کرد 
)ممکن بود که هر داوطلب، فرم پذیرش را برای چندین 
توجه  با  دانشگاه،  هر  آن،  از  پس  و  بفرستد،  دانشگاه 
مصاحبه  به  را  افراد  داوطلب،  فرم  و  کارنامه  مفاد  به 
دعوت می کرد؛ حتی این دانشگاه ها بعضاً آزمون کتبی 
می کردند؛  برگزار  مستقل  صورت  به  نیز  جداگانه ای 
بنابراین، هر دانشگاهی به صورت مستقل دانشجویان 
در  فقط  سنجش  سازمان  و  می کرد  انتخاب  را  خود 
دفترچه های  تدوین  آزمون،  اجراء  ثبت نام،  مرحله 
ثبت نام و انتخاب رشته و استخراج نتایج اولیه آزمون 

سراسری، نقش داشت.
 

کنکور بعد از انقالب فرهنگی
دانشجو  پذیرش  و  سنجش  بحث،  مورد  سال های  در 
انقالب اسالمی  با پیروزی  تا  ادامه پیدا کرد  همچنان 
انقالب  زمینه های  آمدن  وجود  به  آن،  ادامه  در  و 
فرهنگی، سازمان سنجش با همان تشکیالت سابق تا 
سال 1358 به کار خود ادامه داد؛ البته طی سال های 

تدریج  به  سراسری  آزمون  ضوابط   1359 تا   1354
انقالب  پیروزی  از  قبل  کنکور  )آخرین  گردید  غنی تر 
اسالمی در سال 1357 برگزار شد و کنکور سال 1358 
نیز اولین کنکور برگزار شده بعد از انقالب بود(. پس از 
آن، با توجه به روند فعالیت ستاد انقالب فرهنگی در 
سال 1359، دانشگاه ها تعطیل  و کنکور ملغی گردید 
)در سال های 1359 و 1360 آزمون سراسری برگزار 
نشد( و از سال 1361 به بعد نیز، با ضوابطی که ستاد 
انقالب فرهنگی اعالم کرد، مسؤولیت پذیرش دانشجو، 
معاونت  نظر  زیر  که  دانشجو،  گزینش  کل  اداره  به 
دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت 

می کرد، واگذار شد. 
فرهنگی،  انقالب  از  پس  سراسری  آزمون  نخستین 
و  فنی  پزشکی،  رشته  های  برای  فقط  در سال 1361 
برگزار  و معارف اسالمی  الهیات  مهندسی، کشاورزی، 
شد و در سهمیه های آزمون، تغییرات عمده ای به وجود 
آمد و عالوه بر سهمیه مناطق، سهمیه رزمندگان نیز 

در پذیرش نهایی دانشجو تأثیرگذار شد.
در این سال ها، اداره کل گزینش دانشجو نیز به مدت 
پنج سال، فعالیت خود را ادامه داد و بعد از آن، مجدداً 

سازمان سنجش آموزش کشور احیاء گردید.
طی سال های بعد نیز ظرفیت دانشگاه  های دولتی و تعداد 
آزمون  همان  یا  کنکور  و  یافت  افزایش  آنها  رشته های 
سراسری نیز مدام به مسابقه ای بزرگتر و حساس تر از قبل، 
برای داوطلبان و خانواده های آنان تبدیل شد و به خاطر 
تقاضای فزاینده متقاضیان ورود به دانشگاه نیز به  تدریج 
دوره های پیام نور، شبانه، غیر انتفاعی و مراکز تربیت  معلم 
و ظرفیت آنها به ظرفیت های پذیرش دانشجو در آزمون 
با داوطلبان  نیز هر سال  افزوده شد و کنکور  سراسری 
بیشتر از سال پیش، برای پذیرش دانشجو در رشته  های 

مختلف، برگزار شد1.   
ادامهدارد...

-------------------------------
1-توکلی،حسین)1392(معاوناجراءآزمونهاومشاورعالی

سابقسازمانسنجشآموزشکشور

سؤال:آیاامکانثبتناممجددیاویرایش،برایآزمونسراسری)نوبتاول،دی
ماه1401(درنظرگرفتهخواهدشد؟

پاسخ: خیر. امکان ثبت نام در آزمون سراسری )نوبت اول، دی ماه 1401 ( فقط در 
روزهای 8 تا 22 آبان ماه میسر بود و امکان مجدد ثبت نام و ویرایش اطالعات ثبت نامی، 

دیگر میسر نیست. 
نکرده اند،  ثبت نام   )1401 ماه  دی  اول،  )نوبت  سراسری  آزمون  در  که  داوطلبانی 
می بایست منتظر فرا رسیدن زمان ثبت نام برای آزمون سراسری )نوبت دوم، تیرماه 
1402( باشند. زمان ثبت نام در این نوبت از آزمون سراسری، 15 تا 21 فرودین ماه 

1402خواهد بود.  

آیا می دانید؟

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 
در  بین المللی  آزمون های   ناظر  عنوان  به  سازمان 
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 آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شركت در آزمون هایی كه این سازمان برگزار 
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
صورتی كه متخلفان در طول 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 
و  كنند  شركت  آن  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
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 اسالمی )تعزیرات مصوب 1375( جرم تلقی 
می شود و مجازات كیفری به همراه خواهد داشت، این گروه 
از متخلفان برای  صدور احكام قضائی به مراجع قضائی 

معرفی می گردند.
یادآور می شود كه براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز 
آزمون ها  ثبت نام  مراحل  كلیه  بین المللی،  آزمون های 
انجام شود و در  بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی 
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 
در  متقاضیان  ثبت نام  به  اقدام  به روش های مختلف  كه 
آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضيان
آزمون های بين المللی

راه دانشگاه
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مهدیاکبری

معرفی
نظام سنجش 
و پذیرش در 
آموزش عالی 
ژاپن

مقدمه
اما در عین  سنجش، اغلب یک امر فنی بسیار پیچیده است، 
حال یک امر سیاسی هم محسوب می شود؛ البته از نقطه نظر 
به کارگیری روش یا روش های مورد استفاده و قضاوت در مورد 
کاربرد روش های مختلف، یک امر فنی محسوب می شود و از این 
نقطه نظر، سیاسی است؛ زیرا هر روشی که بدین منظور استفاده 
شود، می تواند به آسانی، هم از نظر فنی و هم از نظر اجتماعی 
و اقتصادی، مورد اعتراض و نقد قرار گیرد. در بحث سنجش، 
استعداد،  آزمون های  )مانند  آزمون ها  متنوع  اشکال  کاربرد  به 
ابزارهای  عنوان  به  شبه روان سنجی(  و  پیشرفت  آزمون های 
توجه  عالی  آموزش  در  موفقیت  و  پیشرفت تحصیلی  سنجش 
زیادی می شود. الزم به یادآوری است که هزینه های اجتماعی و 
اقتصادی خطا در سنجش دانشجویان، بسیار زیاد است و شکست 
و بروز خطا در سنجش، هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل 
توجهی را برای جوانان و خانواده های آنها ایجاد می کند. این در 
حالی است که در اکثر سیستم های آموزش عالی، هزینه های 
اقتصادی بسیار قابل توجهی، هم برای فرد و هم دولت، ایجاد 
روش های  عنوان  به  معمواًل  آزمون ها  و  امتحانات  می شود. 
متداول و جذابی برای سنجش در نظر گرفته می شوند؛ زیرا در 
مقایسه با روش های دیگر، عادالنه، عینی تر و قابل اطمینان ترند. 
این روش ها همچنین ابزاری نسبتاً روا برای پیش بینی عملکرد 

داوطلبان آموزش عالی در آینده هستند1. 
کلیتگارد  با عنوان »نخبه گرایی و شایسته ساالری در کشورهای 

در حال توسعه: سیاست های پذیرش آموزش عالی«، جنبه های 
پیچیده فنی و سیاسی نظام سنجش و پذیرش در کشورهای در 
حال توسعه را به خوبی نشان داده است. وی سه نوع مالک برای 

سنجش و پذیرش پیشنهاد کرده است:
و  استعداد  دانشگاه،  به  ورودی  آزمون  آزمون:  نمره های  الف( 

پیشرفت تحصیلی و آزمون های نهایی دوره متوسطه. 
ب( نمرات دروس دبیرستان: صالحیت )استاندارد( دانش آموختگی 

و جهش عملکردی افزایشی در میانگین نمرات.
امتیاز  حق  )سهمیه،  گروه  در  عضویت  دیگر:  عامل های  ج( 
پاداش، کمک مالی( و باورهای سیاسی)آزمون و تأیید صالحیت، 
)مدیریتی،  فردی  و صالحیت های  اجتماعی(  طبقه  پس زمینه 

شخصیت و...(2.

نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی ژاپن
نظام سنجش و پذیرش کشور آموزش عالی کشور ژاپن، جزو 
قدرتمندترین نظام های آموزش عالی است و شباهت های زیادی 
بین نظام آموزشی ژاپن و ایران وجود دارد. به همین دلیل، در این 
بخش، به صورت اجمالی، نظام سنجش و پذیرش دانشگاه ها  در 

ژاپن معرفی می شود.
سیستم آموزشی ژاپن، سیستم »شش- سه- سه- چهار« را شامل 
می شود. شش سال دبستان)برای کودکان 6 تا 12 ساله(، سه سال 
دوره متوسطه )برای افراد 13 تا 15 ساله(، سه سال دبیرستان 
افراد  دانشگاه)برای  سال  چهار  و  ساله(  تا 18  افراد 16  )برای 

باالی 18 سال(. نه سال آموزش دبستان و متوسطه اول، در ژاپن 
اجباری است. طبق گزارش ها درصد باالیی از فارغ التحصیالن 
دوره متوسطه )98 درصد در سال 2013( در دبیرستان حضور 
می یابند و تقریباً نیمی از آنها )53/2 درصد( به آموزش عالی راه 
می یابند. در این کشور مدارس ابتدایی و راهنمایی عمومی به طور 
کلی از آزمون ورودی استفاده نمی کنند، و از آنجا که تحصیل در 
دبیرستان و دانشگاه اجباری نیست، آزمون ورودی فقط برای ورود 

به دانشگاه برگزار می شود.
همچنین در این مجال باید متذکر شویم که آموزش خصوصی، 
نقشی اساسی در آموزش عالی کشور ژاپن دارد. در سال 2013، 
و راهنمایی  مدارس  درصد  هفت  ابتدایی،  مدارس  درصد  یک 
27 درصد مدارس متوسطه، خصوصی و غیرانتفاعی بودند. همین 
مسأله، نشان دهنده اهمیت و سرمایه گذاری دولت برای آموزش 
ابتدایی است؛ در مقابل، از 782 دانشگاه ژاپن، 78 درصد آنها 
خصوصی و غیرانتفاعی و 11 درصد ملی و 11 درصد دیگر هم 
دانشگاه های دولتی)در سطح استانی یا شهر( هستند. ضمناً نسبت 
باالی دانشگاه های خصوصی، روی شیوه های آزمون ورودی به 
دانشگاه تأثیر گذاشته و سیستم آزمون را پیچیده و آماده سازی 

برای رقابت در این مسابقه را دشوارتر کرده است4.
در ژاپن، آزمون سراسری برگزار می شود، اما دانشگاه ها و مراکز 
برخوردار  آزادی عمل  از  آزمون  این  پذیرش  آموزش عالی، در 
آموزش عالی،  دانشگاه ها و مراکز  بیشتر  اینکه  هستند؛ ضمن 
از نظر مالی به صورت نسبتاً مستقلی از دولت عمل می کنند 
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تجربه

و در نتیجه، در پذیرش دانشجو، به دولت وابستگی ندارند. مراکز 
آموزش عالی که آزمون سراسری را به عنوان یکی از مراحل و 
مالک های پذیرش دانشجو در نظر می گیرند، تعیین می کنند که 
چه موادی از موضوعات آزمون و با چه ضریبی، تشکیل دهنده 
نمره نهایی داوطلبان خواهد بود؛ ضمن آنکه این مراکز آموزش 
عالی، در مورد چگونگی و میزان تأثیر نمره آزمون سراسری در 

فرایند پذیرش نیز تصمیم می گیرند2.
ژاپن از جمله کشورهایی است که از آزمون سراسری به عنوان 
یکی از روش های پذیرش دانشجو بهره می گیرد؛ با این همه، 
داوطلب در انتخاب مواد مورد آزمون برای پاسخ دادن، آزاد است. 
این آزمون هر سال یک بار و طی دو روز در سراسر ژاپن برگزار 
می شود. در آزمون سراسری ژاپن تأکید به طور عمده بر »دانش و 
اطالعات« است؛ زیرا هدف از این آزمون، ارزیابی میزان موفقیت 
ویژه  به  گذشته،  دوره های  درسی  برنامه  یادگیری  در  داوطلب 
دوره دوم آموزش متوسطه، است. در نتیجه در سؤاالت آزمون 
سراسری، بخشی برای سنجش هوش و خالقیت در نظر گرفته 
نشده است؛ با این همه، در سال های اخیر، عالوه بر سؤاالت 
شنیداری«  و  »ارتباطی  مهارت های  ارزیابی  برای  مکتوب، 
داوطلب، آزمون شنیداری نیز برگزار می شود و داوطلبان باید به 
سؤاالت شنیداری در برگه مربوط پاسخ دهند. الزم به یادآوری 
است که شدیدترین رقابت در این آزمون، مربوط به دانشگاه های 
دولتی و معتبر است که در آنها تقریباً از هر 20 تا 30 متقاضی، 
فقط یک نفر پذیرفته می شوند و با توجه فراوانی و تنوع دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی، الگوی یکسانی در این مورد وجود ندارد3.
در پژوهشی، آزمون های سراسری ورود به دانشگاه در ژاپن 
بررسی شده است و شش مشخصه کلیدی مشترک را، که 
نشان دهنده فرهنگ آزمون ژاپنی است، استخراج کرده اند:
)1( آزمون به طور هم زمان، یک بار در سال انجام می شود.

)2( همۀ سؤاالت هر سال جدید هستند.
)3( سؤاالت بعد از آزمون منتشر می شود.

)4( متخصصان محتوای خارج از سازمان )به عنوان مثال 
استادان دانشگاه و معلمان برتر( ساخت سؤاالت آزمون را 
فرایند آزمون سازی  برعهده دارند و هیچ روان سنجی در 

دخالت ندارد.
)5( نمرات به عنوان نمرات خام گزارش می شوند.

)6( میانگین زمان پاسخگویی به یک سؤال، بین دو تا چهار 
دقیقه متغیر است3.

روش  اساسی  چالش ها ی  می توان  مختصر  صورت  به 
سنجش و پذیرش را در نظام های آموزش عالی، به صورت 

زیر خالصه کرد: 
اول آنکه در اکثر نظام های سنجش و پذیرش کشورها، روند 
فعلی مورد نقد و هجمه قرار گرفته است و یا در حال بررسی 
یا تغییر هستند. ضمناً تنش بین گسترش سریع مؤسسات 
اموزش عالی، تعداد دانشجویان و افت کیفیت و تنش بین 
تأمین نیازهای نیروی انسانی و تقاضای اجتماعی، اغلب به 
بحث عمومی داغ  نقادی نظام سنجش و پذیرش منجر 

می شود4.
تمایل  عالی،  آموزش  نظام های  از  بسیاری  در  آنکه  دوم 
به استفاده از بیش از یک ابزار سنجش وجود دارد، و به 
همین منظور، اغلب از نمرات کالسی مدرسه و عملکرد در 

آزمون های عمومی یا نمره تلفیقی در آزمون های استعدادی 
و  مالک  اساس،  براین  می شود.  استفاده  آموزشگاهی  یا 
فرایند سنجش و پذیرش، نه تنها باید عادالنه و مرتبط 
بوده، بلکه باید عینی، باز و مشخص باشد و جزئیات آنها 

برای عموم منتشر شود6. 

سوم آنکه اکثر نظام های سنجش و پذیرش، تالش می کنند 
تا حمایت بیشتری از اقلیت ها و گروه های کم درآمد داشته 
باشند. به همین خاطر، روش های مختلفی در این زمینه 
مورد استفاده قرار گرفته که برخی از آنها به موفقیت قابل 

مالحظه ای در مقایسه با سایر روش ها دست یافته است6.
چهارم آنکه این نیاز احساس می شود که باید بین آموزش 
متوسطه و آموزش عالی، انعطاف پذیری بیشتری در مالک 
این دروس در سایه  و  سنجش و پذیرش صورت پذیرد 
امکان پذیر  نظام  دو  درونی  و هماهنگی  وحدت سیاست 
است. این انعطاف پذیری در کاربرد روش جایگزین، نه تنها 
در اشکال مختلف آموزش عالی، بلکه در رابطه بین آموزش 
عالی و کار نیز باید ایجاد شود. در حال حاضر، انعطاف پذیری 
بیشتر معموالً شامل افزایش گزینه ها در رابطه با تحصیل 
تمام وقت و پاره وقت و درباره چگونگی تحصیل است؛ از 
سوی دیگر، با افزایش انعطاف پذیری در مالک های پذیرش، 
دانشگاه های بزرگ نخبه پرور نیز مجبورند که برای رفع 
کمبودهای شناختی دانشجویان، اقدامات بیشتری انجام 

دهند7. 

پنجم آنکه با افزایش سریع دانش آموزان، نگرانی ها در مورد 
کیفیت تحصیلی مدرسه در سال های آخر متوسطه بیشتر 

می شود7.
آزمون ها عمدتاً با توجه به مفید بودن آنها برای آموزش 
مورد قضاوت قرار می گیرند. از نظر آموزشی، مفید بودن، 
به  یک مفهوم محوری در فرهنگ آزمون ژاپنی است و 
آزمون سازی  روند  اصالح  برای  ضمنی  اصل  یک  عنوان 
محسوب می شود. اصل آموزش مبتنی بر این ایده است که 
آزمون های ورود به دانشگاه باید برای آموزش مفید باشند 
و تأثیر مثبتی بر آموزش، افزایش انگیزه، پیشرفت و مهارت 
آموزشی  کیفیت  و  مدارس  جهت گیری  و  دانش آموزان 

داشته باشند.
در جامعه ایران، همانند کشور ژاپن، وضعیت تحصیالت، 
به  و  است  طبقاتی  تحرک  اصلی  تعیین کننده  همچنان 
همین دلیل، پذیرش در دانشگاه های دولتی معتبری مانند 
روشی  و..  شریف  صنعتی  امیرکبیر،  تهران،  دانشگاه های 

برای دستیابی دانشجویان به جایگاه برتر اجتماعی است و 
فارغ التحصیالن چنین دانشگاه هایی، شانس بیشتری برای 
تأمین مشاغل محدود و معتبر )مانند پزشکی، مهندسی، 
حقوق و ...( دارند. در رقابت اجتماعی، موفقیت در کنکور، 
اولین و شاید مهم ترین مانعی است که جوانان ایرانی باید 
از آن عبور کنند. مدیران و دست اندرکاران آموزش عالی، 
سال ها در تالش هستند که روشی جایگزین برای انتخاب 
دانشجو پیدا کنند. یکی از گزینه هایی که در این زمینه 
مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از نمره تلفیقی آزمون 
سراسری)60 درصد( و سوابق تحصیلی )40 درصد( است. 
باید اذعان کرد که تصمیم های مدیران و سیاستمداران در 
مورد نظام سنجش و پذیرش، با احتیاط بیشتری صورت 
می پذیرد؛ چون سنجش و پذیرش دانشجو مسأله ای نیست 
که دموکراسی بردار باشد و با رای اکثریت بر رای اقلیت، 
تفوق یابد. همچنین به کارگیری روش پذیرش دانشجو، 
باید مطابق با اصول علمی نظریه های سنجش و اندازه گیری 
با  تصمیم گیرندگان  و  باشد  عالی  آموزش  در  آموزشی 
عالی  آموزش  نظام های  در  پذیرش  و  نظام های سنجش 
متنوع آشنا باشند. در نظام های سنجش و پذیرش آموزش 
عالی، سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل همانندی های 
و  سنجش  نظام  با  ایران  پذیرش  و  سنجش  نظام  زیاد 
اجتماعی  بافت فرهنگی و  و  ژاپن  پذیرش آموزش عالی 
مشابه هر دو کشور، می تواند نظام سنجش و پذیرش در 
آموزش عالی کشور ژاپن را به عنوان یک الگو انتخاب کند. 
استفاده از روش های متنوع سنجش و پذیرش، همچنین 
می تواند بسیاری از چالش های آموزش عالی را حل کند؛ 
ضمن اینکه باید تالش شود تا الگوی بومی و متناسب با 
بافت و زمینه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور برای نظام 
سنجش و پذیرش طراحی و اجرا شده و گام های اولیه برای 

تفکیک نظام سنجش از پذیرش دانشگاه، برداشته شود.

آزمون سراسری در ژاپن سالی
يک بار و طی دو روز در سراسر
اين کشور و با تأکيد عمده بر 

»دانش و اطالعات« برگزار می شود

نظام سنجش و پذيرش
آموزش عالی در ژاپن
کاماًل از هم جدا هستند
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و علم پایش و علوم استنادی مؤسسه رئیس
فناوری)ISC(،ازحضور12دانشگاهایرانیبرای
اولینباردررتبهبندیآسیاییکیواس2023خبر
دادوگفت:ایننظامرتبهبندی،دانشگاههایبرتر
23کشورآسیاییرادرسالآیندهرامعرفیکرده
استکهدرآن760دانشگاهارزیابیورتبهبندی

شدهاند.
بزرگترین  این  افزود:  فاضل زاده  سیداحمد  دکتر 
آسیایی  کشورهای  برای  تاکنون  که  است  رتبه بندی 

انجام شده است.
وی ادامه داد: تفاوت رتبه بندی امسال با سال ها ی پیش، 
منطقه بندی کشورهای آسیایی بر اساس چهار منطقه 
آسیای مرکزی، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و 
دانشگاه  رتبه  رتبه بندی،  این  در  است.  جنوبی  آسیای 
براساس مناطق و نیز به صورت کلی قابل مشاهده است.

فناوری،  پایش علم و  استنادی علوم و  رئیس مؤسسه 
سال  آسیایی  اس  کیو  رتبه بندی  در  کرد:  خاطرنشان 
که  داشتند  حضور  کشور   17 دانشگاه ها ی   ،2022
اضافه  تعداد  این  به  کشور   6  ،2023 رتبه بندی  در 
یافته  افزایش  کشور   23 به  حاضر  کشورهای  و  شده 
ماکائو،  قرقیزستان،  قزاقستان،  ایران،  کشورهای  است. 
تاجیکستان و ازبکستان، کشورهای جدید این رتبه بندی 

هستند.

بر این اساس، دانشگاه های ایران نیز با 12 دانشگاه برای 
اولین بار در این رتبه بندی حضور دارند.

این در حاضر دانشگاههای تعداد زیر، جدول
نشان آسیایی مناطق اساس بر را رتبهبندی

میدهد.

دکتر فاضل زاده، همچنین اظهار داشت: رتبه بندی آسیایی 
و  است  شده  منتشر  ساله  هر   2009 سال  از  اس  کیو 
دانشگاه ها ی آسیا را رتبه بندی می کند. دانشگاه پکن امسال 
رتبه اول را به خود اختصاص داده و دانشگاه ملی سنگاپور، 
که دانشگاه رتبه یک سال گذشته بوده، رتبه دوم را به 
خود اختصاص داده است، بهترین دانشگاه ایران در این 

رتبه بندی، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 84 است.

روش شناسی رتبه بندی آسيایی کيو اس 2023
رتبه بندی،  این  برای  استفاده  مورد  روش  افزود:  وی 
مشابه روشی است که برای رتبه بندی جهانی کیو اس 
اضافه  آن  به  شاخص هایی  اما  شود،  می  استفاده   QS
و وزن ها تعدیل شده است. در روش شناسی رتبه بندی 
استفاده  شاخص   11 از   ،2023 سال  در   QS آسیایی 

گردیده است که در جدول زیر نشان داده شده اند.

رتبه دانشگاه های ایران
در رتبه بندی آسيایی کيو اس  2023

و  علــم  پایش  و  علــوم  استنــادی  مــؤسسه  رئیس 
کیو  آسیایی  رتبه بندی  در  گفت:  فناوری، همچنین 
دارند  ایران حضور  از  دانشگاه   12 سال2023،  در  اس 
دانشگاه  و  تهران  دانشگاه  شریف،  صنعتی  دانشگاه  که 
صنعتی امیرکبیر، با کسب رتبه  ها ی 84، 92و 113 به 
ترتیب، دانشگاه ها ی اول تا سوم ایران بوده اند. رتبه سایر 

دانشگاه ها ی ایران در جدول زیر نشان داده شده است.

10 دانشگاه اول آسيایی کيو اس 2023
در  آسیا  برتر  دانشگاه   10 داد:  ادامه  فاضل زاده  دکتر 
دو  از کشور چین،  دانشگاه  پنج  شامل  رتبه بندی،  این 
دانشگاه از کشور سنگاپور و از کشورهای هنگ کنگ، 

کره جنوبی و مالزی هر کدام یک دانشگاه بوده است.

حضور 12 دانشگاه ایرانی برای اولين بار در رتبه بندی آسيایی کيو اس 2023

تقويم نيمسال دوم تحصيلی 1401-1402 دانشگاه های علوم پزشکی اعالم شد
تقویمتحصیلینیمسالدومسالسالتحصیلی
مراکز و پزشکی علوم دانشگاههای 1402-1401
آموزشعالیوابستهبهوزارتبهداشت،اعالمشد.

تحصیلــی ســال  دوم  نیمســال  تحصیلــی  تقویــم 
1401-1402 دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شد.

علوم  دانشگاه های  آموزش  که  است  یادآوری  به  الزم 

بازه  و  آغاز می شود  ماه 1401  بهمن  از 16  پزشکی، 
زمانی برگزاری امتحانات به مدت دو هفته است.

تعطیالتدوترم/دورهمدتوتاریخامتحاناتحذفاضطراریحذفواضافهآغازوپایانآموزشمدتآموزشبازهآموزشی

نیمسال دوم 
یکشنبه 16 بهمن 1401 تا 17 هفته1401- 1402

چهارشنبه 24 خرداد 1402
دو هفته پس از شروع 

نیمسال
تا پنج هفته مانده به 

پایان نیمسال
دو هفته/ شنبه 27 خرداد 1402 تا 

14 روز/ شنبه 10 تیر تا جمعه 23 تیر 1402چهارشنبه 7 تیر 1402

شنبه 24 تیر 1402 تا6 هفتهدوره تابستانی
یک هفته/ شنبه 4 شهریور 1402 تا --پنجشنبه 2 شهریور 1402

پنجشنبه 9 شهریور 1402
از شنبه 11 شهریور 1402 تا شروع

سال تحصیلی 1402- 1403

جدولتقویمتحصیلینیمسالدومسالتحصیلی1401-1402دانشگاههایعلومپزشکیومراکزآموزشعالیوابستهبهوزارتبهداشت


