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

13 رجب 

فرخنده زاد روز مولود کعبه 

حضرت امیرالمؤمنین امام علی )ع( 

برتمام مسلمانان تهنیت باد

تا 30 بهمن ماه ادامه دارد : 

ثبت  نام با تأخیرآزمون 
کارشناسي ارشد سال 1401 

نقشه راه یا چراغ موفقیت

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره  :

اصالح ضوابط سهمیه بهیاران 

و ثبت نام  مرحله دوم آزمون  

سراسري  سال  1401 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 پرینت کارت و زمان  برگزاري آزمون شورای عالی کارشناسان 
رسمي دادگستري در سال 1400

گفت و گو با امیرحسین جاللی 

و محمدجواد مهدیان ؛ 

رتبه های 3 کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی

دو رتبۀ 3 کشوری

 با یک دنیا تفاوت !
)قسمت آخر(

زبان و ادبیات فارسي  ؛ 

 پر مبحث و متنوع

نباید بر اساس داستان هایی 

که ذهنمان می سازد ، 

رفتار کنیم
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور، در اوایل یا 
میانۀ سال تحصیلي، فهرست منابع یا حذفیات منابع 
اعالم  را  بعد  سال  سراسري  آزمون  سؤاالت  طرح 
این  سایت  روي  گرفتن  قرار  بر  عالوه  که،  مي کند 
سازمان، به طور متناوب تا پایان اسفندماه در هفته نامه 
گذشته،  شمارۀ  در  مي شود.  درج  نیز  پیک سنجش 
سال  سراسری  آزمون  سؤال  طرح  منابع  حذفیات 
1401 که بر اساس نامه های ارسالی سازمان پژوهش 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  و 
به همین  بود، منتشر شد.  سازمان سنجش رسیده 
خاطر، مناسب دیدیم که یادداشت شمارۀ پیِش رو را 

به این موضوع مهم اختصاص دهیم.
فهرست منابع و حذفیات منابع سؤاالت، در بردارنده 
ویژگي هایي است که در سطور زیر به اختصار بدان ها 

اشاره مي شود:
1- در فهرست منابع و حذفیات منابع طرح سؤاالت 
آزمون سراسري، چارچوب محتوا و کتاب هایي که در 
گروه هاي پنجگانه آزمایشي در کنکور از آنها پرسش 
طرح مي شود، جزء به جزء و به طور دقیق مشخص 
آزمون  در  است  قرار  که  کتاب هایي  یعني  مي شود؛ 
سراسري هر گروه آزمایشي از آنها سؤال طرح شود 
در دو زیرشاخه دروس عمومي و تخصصي، معّین و 

مشخص مي شود؛
2- تعداد دروس امتحاني )عمومي و تخصصي( در هر 

گروه آزمایشي بیان مي شود؛
نام هر کتاب و نظام آموزشي، که کتاب در آن   -3
نظام آموزشي تدریس مي شود، به طور دقیق عنوان 

مي شود؛ 
4- کد کتاب ها )براي پیشگیري از اشتباه( همراه با 

عنوان آنها درج مي شود؛ 
سوم،  دوم،  )اول،  کتاب  هر  تدریس  پایه   -5

پیش دانشگاهي( مشخص مي شود ؛
تغییرات  به  توجه  با  )که  کتاب  هر  چاپ  سال   -6
منظور  به  بعدي  چاپ هاي  در  کتاب  هر  احتمالي 

مطالعه براي کنکور، مهم است(  آورده مي شود؛
7- توضیحات و مالحظاتي که راجع به هر کتاب براي 
آگاهي داوطلبان مهم به نظر مي رسد نیز ارائه مي شود؛ 
به طور مثال، در این ستون )در بخش دروس عمومي( 
مشخص مي شود که آیا کتاب نام برده شده، مخصوص 
یک گروه آزمایشي است یا تمام گروه هاي آزمایشي، و 
یا اینکه تمام گروه هاي آزمایشي به غیر از یک گروه 
باید آن کتاب را به منظور آمادگي  آزمایشي خاص 

براي کنکور مطالعه نمایند.
نکته مهم تري که در اینجا باید ذهن داوطلبان گرامي 
آزمون هاي سراسري را به آن معطوف کرد، این است که 
منابع و حذفیات منابع طرح سؤاالت آزمون سراسري، 
آزمون  منابع  چارچوب  کردن  مشخص  بر  عالوه 
سراسري هر سال، حاوي پیام خاصي براي داوطلبان 
نیز هست، و آن پیام این است که منابع و حذفیات 
منابع اعالم شده براي طرح سؤاالت آزمون سراسري 
از سوي سازمان سنجش، به مثابه یک »نقشۀ راه« 
یا »چراغ موفقیت« براي داوطلبان گروه هاي آزمایشي 
مختلف است؛ پیامي که اگر به طور دقیق به مفاد آن 
توجه شود، افزون بر نمایاندن صحیح مسیر موفقیت 
در کنکور به داوطلبان، مي تواند از واریز مبالغ و صرف 
هزینه هاي هنگفت به حساب مؤسسات ریز و درشت 
کنکور، که بعضاً نیز داراي استانداردهاي علمي کافي به 
منظور هدایت تحصیلي داوطلبان نیستند، جلوگیري 
راه  تا چه حد در  نیست  کند؛ مؤسساتي که معلوم 
کنکور  داوطلبان  براي  سراسري،  درآزمون  موفقیت 

راهگشا و چاره ساز خواهند بود ! 
نکته و توصیه پایاني ما به تمام داوطلبان گرامي آزمون 
سراسري سال آینده  این است که عنایت داشته باشند 
سؤاالت آزمون سراسری، عیناً از منابع و محتوایي طرح 
مي شود که سازمان سنجش در قالب فهرست منابع 
تدارک دیده است، و  براي شما  آزمون  این  سؤاالت 
اگر به صورت دقیق، منابع مربوط به گروه یا گروه هاي 
چارچوب  و  کنید  مطالعه  را  موردنظرتان  آزمایشي 
نیز  را  سراسری  آزمون  سؤال  طرح  منابع  حذفیات 
مّدنظر خویش داشته باشید، بي گمان، شاهد موفقیت 
خود در آزمون سراسري خواهید بود؛ بدون آنکه هزینه  
خاصي را متحمل شوید یا از کتاب های غیرمرتبط با 
منابع معرفي شده، که معموالً نتیجه اي هم براي شما 

در بر نخواهد داشت، استفاده کنید.
مربوط  منابع  این  آنکه،  زمینه  این  در  پایاني  نکته 
به سه گروه آزمایشي پُر متقاضي، یعني علوم ریاضي 
و فني، علوم تجربي و علوم انساني است، و براي گروه 
آزمایشي هنر، در صورت لزوم، منابع امتحاني در موقع 
مقتضي از سوي سازمان سنجش اعالم خواهد شد؛ 
ضمن آنکه براي گروه آزمایشي زبان هاي خارجي نیز 
)مثل سال هاي گذشته( منابع خاصي براي آمادگي 

داوطلبان از سوي این سازمان معرفي نخواهد شد.
  

موفق باشيد

حضرت زینب کبری )س( فرمودند:
تبّسم و شادمانی در برابر مؤمن، موجب داخل 

شدن در بهشت خواهد شد.

اگر بدین شمشیرم بر بینِی مرد با ایمان زنم 
که مرا دشمن گیرد، نگیرد، و گر همۀ جهان 
را بر منافق ریزم تا مرا دوست دارد، نپذیرد، و 
این از آن است که قضا جاری گشت و بر زبان 

پیامبر اّمی )ص( گذشت که فرمود:
نگیرد، و منافق  را دشمن  تو  ای علی! مؤمن 

دوستِی تو نپذیرد.

پيامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند: 
پروردگار  با  نماز،  هنگام  نمازگزار   ! مردم  ای 
بلند مرتبه اش مناجات می کند؛ پس باید بداند 

نقشه راه یا چراغ موفقیتکه چه می گوید.



3 25 بهمن ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 46

از سوی رئیس صندوق رفاه دانشجویان
 وزارت علوم اعالم شد :

جزئیات تسهیالت بیمه دانشجویی 

علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئيس 
دانشجویی،  بيمه  ثبت نام  جزئيات  به  اشاره  با 
گفت: این بيمه، شامل تمام دانشجویانی می شود 
شامل  و  هستند،  دانشجویی  کارت  دارای  که 

فارغ التحصيالن سال های قبل نمی شود.
بیمه  جزئیات  به  اشاره  با  گنجی،  مسعود  دکتر 
شده  آغاز  دانشجویی  بیمه  ثبت نام  افزود:  دانشجویان، 
است و دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی، می توانند برای 
از  بیمه،  پرداخت حق  با  و  اقدام کنند،  آن  در  ثبت نام 

خدمات تأمین اجتماعی برخوردار باشند.
دانشجویانی  شامل  فقط  تسهیالت،  این  افزود:  وی 
کارت  دارای  و  بوده  دانشجو  حاضر  حال  در  که  است 
سال های  فارغ التحصیالن  شامل  و  هستند،  دانشجویی 

قبل نمی شود.
ادامه  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
بیمه  درخواست  تحصیل،  حین  باید  دانشجویان  داد: 
دانشجویی را ارائه کنند و بالفاصله بعد از ثبت نام و آغاز 
بیمه پردازی، سوابق بیمه بازنشستگی برای آنها ایجاد 

می شود.
بیمه  برای  بیمه  حق  نرخ  نوع  سه  داد:  ادامه  وی 
متقاضی  دانشجویان  که  است  شده  تعریف  دانشجویی 
نیز  دولت  و  کنند  انتخاب  را  آنها  از  یکی  می توانند 

دو درصد از حق بیمه را برعهده دارد.
افزود:  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
خدمات  شامل  درصد،   14 بیمه  حق  پرداخت  نرخ 
بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است و برای افراد 
مجرد و فاقد تحت تکفل توصیه می شود. نرخ پرداخت 
حق بیمه 16 درصد، شامل خدمات بازنشستگی و فوت، 
قبل و بعد از بازنشستگی، است، و نهایتاً کامل ترین نرخ 
پرداخت حق بیمه که 20 درصد است و خدمات مربوط 
به بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی را در بر می گیرد.

بیمه  ثبت نام  به  مربوط  فرایند  تمام  داد:  ادامه  وی 

دانشجویی، به صورت غیرحضوری و الکترونیکی فراهم 
شده و نیازی به مراجعه حضوری دانشجویان به شعب 
یا کارگزاری های تأمین اجتماعی نیست و دانشجو از هر 
زمان که نسبت به ثبت نام اقدام کرده و نرخ حق بیمه 
را پرداخت کند، از همان روز سوابق بیمه بازنشستگی 

برای وی لحاظ می شود.

از روز گذشته آغاز شده است:

انتخاب واحد و حذف و اضافه 
دانشگاه پیام نور 

بر اساس اعالم معاونت آموزشی دانشگاه پيام نور، 
تمام  برای  اضافه  و  حذف  و  واحد  انتخاب  امکان 

دانشجویان از روز گذشته فراهم شده است. 
بر اســاس اعالم معاونت آموزشی دانشــگاه پیام نور، به 
منظور تســریع در تشــکیل و برگزاری کالس ها، کلیه 
دانشــجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان به 
نشانی: reg.pnu.ac.ir نســبت به ثبت انتخاب واحد 
خود در نیمســال جاری یا حذف و اضافه دروسی که در 

ترم دوم 1400-1401 ثبت کرده اند، اقدام کنند.

با توجه به افزایش سویه اومیکرون :

تسهیالت آموزشی برای ترم جدید 
تمدید شد 

گفت:  عالی  آموزش  ریزی  برنامه  دفتر  کل  مدیر 
بندی وزارت  بندهای بخشنامه بيست  از  تعدادی 
علوم، که برای ادامه فعاليت دانشگاه ها در دوران 
کرونا پيش بينی شده بود، برای ترم جدید تمدید 

و ابالغ شد.
دکتر محمد رضا آهنچیان، در پاسخ به این سؤال که با 
توجه به شرایط کرونایی که در آن قرار داریم و افزایش 
وزارت  که  بیستگانه ای  تصمیمات  آیا  اومیکرون،  سویه 
علوم برای ادامه فعالیت دانشگاه ها در اوایل دوران کرونا 
تمدید  نیز  ماه  بهمن  نیمسال  برای  بود،  کرده  اتخاذ 
شرایط  در  همچنان  چون  گفت:  خیر،  یا  شد  خواهد 
بخشنامه  بندهای  از  برخی  داریم،  قرار  کرونایی 
بیست بندی وزارت علوم در ترم بهمن ماه نیز استمرار 

داشته و به دانشگاه ها ابالغ شده است.
البته صد درصد آن بیست بند تمدید  وی تأکید کرد: 
بعد  نیمسال  به  نیمسالی  از  به موضوع،  بنا  ولی  نشده، 
ابالغ و مقرر شده است که برخی از بندها در نیمسال های 

بعدی نیز استمرار داشته باشد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: به عنوان 
مثال، زمان دفاع پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد، در 

این ترم )بهمن ماه( نیز می تواند یک ماه تمدید شود.
در  دانشجو،  حذفی  واحدهای  تعداد  داد:  ادامه  وی 
کرونا  به  مبتال  دانشجو  کند  تأیید  دانشگاه  که  صورتی 

بوده است، بیش از دو درس خواهد بود.
شدن  مهمان  شرایط  تسهیل  افزود:  آهنچیان  دکتر 
از دیگر بندهایی است که تمدید شده  نیز  دانشجویان 
است و اخیراً نیز وزیر علوم در این خصوص بخشنامه ای 
شدن  مهمان  به  حتماً  تا  کرد  ابالغ  دانشگاه ها  به 

دانشجویان کمک شود.
وی تأکید کرد: تمام این موارد، منوط به بررسی مستندات 

از سوی دانشگاه و تأیید درخواست دانشجو است.

11 اسفند ماه:

آخرین زمان ثبت درخواست مهمانی 
دانشجویان علمی ـ کاربردی

جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
مهمانی  درخواست  ثبت  زمان  کاربردی،  ـ  علمی 
سال  دوم  نيمسال  در  دانشگاه  این  دانشجویان 

تحصيلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را اعالم کرد.
شرایط شیوع  به  توجه  با  افزود:  عباسی  سلیمان  دکتر 
بیماری کرونا در کشور و برای همکاری و مساعدت با 
متقاضیان در راستای اخذ دروس در نزدیک ترین محل 
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویان  زندگی،  مکان  به 
مهمانی  درخواست  ثبت  به  نسبت  می توانند  کاربردی 
خود در سامانه آموزشی این دانشگاه از 23 بهمن تا 

11 اسفند ماه سال جاری اقدام کنند.
علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
شروع  زمان بندی  به  توجه  با  کرد:  تصریح  کاربردی  ـ 
متقاضی  دانشجویان  همه  که  است  الزم  کالس ها، 
و  درخواست  ثبت  به  نسبت  وقت،  اسرع  در  مهمانی، 

انتخاب واحد خود اقدام کنند.
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این بار، با دو رتبۀ برتر همسان در گروه آزمایشی 

شمارۀ  در  کرده ایم.  گو  و  گفت  انسانی  علوم 

گذشتۀ پيک سنجش دربارۀ نحوۀ مطالعۀ دروس 

مختلف، با این دو جوان توانمند سخن گفتيم و در 

نقش  از جمله:  این شماره دربارۀ مباحث دیگری 

با   ... و  مطالعاتی  ساعت  نيایش،  مشاور،  والدین، 

آنها گفت و گو کرده ایم. همان طور که در شمارۀ 

پيش عنوان کردیم، نکتۀ جالب این است که این 

دو داوطلب ، شرایط و نحوۀ مطالعه کاماًل متفاوتی 

با یکدیگر داشته اند و حتی معدل کتبی نهایی و 

درصدهای کنکورشان نيز با هم فرق داشته است؛ 

کرده اند.  کسب  یکسانی  رتبه های  نهایت  در  اما 

این موضوع، بيانگر آن است که می توان با همت 

سخت،  گاه  و  متفاوت  شرایط  در  بسيار،  تالش  و 

موفقيت،  در  دیگر،  عبارت  به  رسيد؛  موفقيت  به 

حرف اول را پشتکار یک داوطلب می زند.  

وارد  نهم  سال  از  که   شد  چه   ! مهدیان  آقای   *

حوزه شدید؟

محمدجواد مهدیان: حوصله ام از مدرسه سر رفته بود، 

و  جدید  محیط  دنبال  داشتم.   هم  کنجکاوی  البته  و 

علمی  نقادانه  فضای  حوزه،  در  بودم.  جدید  درس های 

خیلی زیاد است و طلبه ها می توانند با خالقیت خودشان 

اگر  اما  داریم؛  نخوان هم  البته طلبۀ درس  بروند؛  جلو 

خالقانه  امکان  باشد،  خوان  درس  و  هوش  با  طلبه ای 

درس خواندن را هم دارد.

* چه شد که از حوزه بيرون آمدید و کنکور دادید؟ 

محمدجواد مهدیان: چهار سال حوزه درس خواندم، 

اما سال آخر از حوزه مرخصی گرفتم و تصمیم گرفتم 

شرکت  سراسری  آزمون  در  و  بخوانم  درس  خودم  که 

موفق تر  می توانم  طور  این  که  بود  این  ذهنیتم  کنم. 

باشم؛ هر چند در این یک سالی که برای کنکور درس 

خواندم، به دروس حوزوی عالقه مندتر از گذشته شدم. 

فقه و اصول، یک حال و هوای دیگری دارد. االن حتی 

به دروسی که در حوزه به آنها عالقه نداشتم، عالقه پیدا 

دانشگاه  در  جدی  اصولی  و  فقهی  مطالعات  و  کرده ام 

خواهم داشت.

را  سال  سه  دروس  سال،  یک  طی  در  چطور   *

خواندید و نفر سوم شدید؟!

درس  به  شروع  ماه،  مهر  از  مهدیان:  محمدجواد 

خواندن کردم و به غیر از عربی و تا حدودی فلسفه و 

منطق، آشنایی ام با سایر درس ها تقریباً صفر بود؛ با این 

همه، تمام کتاب های کمک آموزشی  یکی از دوستانم 

را که رتبۀ 300 کشوری شده بود، گرفتم  و از 8 صبح 

تا 8 شب در یک اتاق نشستم و خیلی ناشیانه شروع به 

جغرافیا  کتاب  سه  مثال،  برای  کردم؛  درس ها  مطالعۀ 

را در یک هفته می خواندم و در آن هفته هیچ کتاب 

دیگری نمی خواندم، و بعد از گذشت چند روز می دیدم 

ماه  یک  نیست.  یادم  خوانده ام،  آنچه  از  چیز  هیچ  که 

ناشیانه به این روش درس خواندم تا اینکه شیوۀ مطالعۀ 

هر درس را یاد گرفتم.

* روزانه چند ساعت درس می خواندید؟  

ساعت   11 متوسط  طور  به  مهدیان:  محمدجواد 

روز  یک  که  می آمد  پیش  گاه  البته  می خواندم؛  درس 

نمی توانستم درس بخوانم و حالم خوش نبود، اما بعضی 

روزها بیشتر از  1500 تا تست می زدم. در کل، شاید 

حدود 80 تا 90 هزار تا تست برای همۀ درس ها زدم !

مطالعه  روز  در  ساعت  چند  شما   ! جاللی  آقای   *

می کردید؟

اميرحسين جاللی: در دوران مدرسه، روزهایی که 

مطالعه می کردم،  یا شش ساعت  پنج  داشتم،  کالس 

روز  در  ساعت  هشت  بودیم،  تعطیل  که  روزهایی  و 

چون  ماه،  اسفند  و  بهمن  در  می خواندم.  درس 

مطالعۀ  ساعت  شد،  بیشتر  راهبردی  برنامه  سرعت 

و  یافت،  افزایش  هم  من 

 11 تا   10 به  نهایت  در 

ساعت در روز رسید.

گفت و گو با امیرحسین جاللی و محمدجواد مهدیان ؛

 رتبه های 3 کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی

دو رتبۀ 3 کشوری با یک دنیا تفاوت !

قسمت آخر
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* از این همه درس خواندن خسته نمی شدید؟!

چند  دوازدهم،  سال  ابتدای  همان  ولی  می شدم،  خسته  چرا  جاللی:  امیرحسین 

راهکار برای رفع خستگی پیدا کردم. یکی استراحت کوتاه ظهر در حد یک ربع بود؛ 

فردایم  کاری  برنامه  و  نمی برد  خوابم  بخوابم، شب  زیادتر  اگر  که  می دانستم  چون 

به  که  بود  این  دیگرم  راهکار  می شود.  مختل 

موسیقی گوش می دادم، و در نهایت اینکه شعر 

مطالعه،  در  پیوستگی  ضمن،  در  می خواندم؛ 

است. من سال  مؤثر  آرامش، خیلی  ایجاد  در 

غیر  به  میان،  در  هفته  یک  فقط  دوازدهم، 

روز هم  دو  یا  یکی  و  از ظهر جمعه ها  بعد  از 

در تعطیالت نوروز، هیچ روز دیگری نبود که 

مطالعه نکنم.

* نااميد هم نشدید؟!

ناامید  وقت  هیچ  نه،  جاللی:  اميرحسين 

یک  در  کنکور،  از  پیش  روز   20 اما  نشدم، 

آزمون آزمایشی، یکی از مدارکم مشکل داشت 

و به من استرس وارد شد و نتوانستم شبیه سازی کنم و رتبه  ام در آزمون آزمایشی 

افت کرد و رتبه 18 کشوری شدم؛ البته این موضوع باعث شد که متوجه بشوم باید 

آرامشم را تحت هر شرایطی حفظ کنم تا بتوانم باالترین کیفیت کاری را داشته باشم.

  8 درس  مثال،  برای  بگیرم؛  درس  شکست هایم  از  که  می کردم  سعی  کل،  در 

جامعه شناسی سال دوازدهم  برای من دشوار بود و در یکی از آزمون های آزمایشی، در 

این درس به مشکل خوردم و جامعه شناسی را 40 درصد زدم. بعد از کسب این درصد، 

درسی  کمک  منبع  چند  از 

مطلب  تا  کردم  استفاده 

و  افتاد  جا  برایم  کاماًل 

توانستم درصدم را در این 

درس بهتر کنم.

* در آزمون های آزمایشی هم شرکت می کردید؟

اميرحسين جاللی: بله، شرکت می کردم و از اشتباهاتم درس 

آزمایشی  آزمون های  در  خوبی  وضعیت  کل،  در  می گرفتم. 

داشتم؛ فقط در آزمون هایی که در ماه مبارک رمضان برگزار 

شد، به خاطر شرایط جسمی روزه داری، کمی افت داشتم؛ اما 

چون دلیلش را می دانستم، در روحیه ام تأثیری نداشت.

* در ماه رمضان چطور مطالعه می کردید؟

اميرحسين جاللی: در ماه مبارک، مطالعه ام را از شب تا سحر انجام می دادم 

و از ساعت 5 صبح تا یک بعد از ظهر استراحت می کردم. این موضوع باعث شد که 

در مطالعه ام عقب نیافتم و در کنارش عباداتم را نیز داشته باشم.

محمدجواد مهدیان: برای من، ماه رمضان با ماه های دیگر فرقی نداشت؛ چون در 

کل خیلی مقّید به خوراکم نبودم و راحت روزه می گرفتم و درس می خواندم.  

آزمون  چطور؟  شما   ! مهدیان  آقای   *

آزمایشی هم می دادید؟

محمدجواد مهدیان: اولین آزمون آزمایشی ام 

که  معتقدم  کل،  در  دادم.  ماه  دی  اواسط  را 

آزمون های آزمایشی می تواند استرس زا باشد، و 

برای همین، زیاد موافق شرکت در آنها نیستم.

در  آن  تأثير  و  نيایش  دربارۀ  نظرتان   *

کنکور چيست؟

عبادت  اهل  من  مهدیان:  محمدجواد 

دیگری  فضای  کنکور،  فضای  ولی  هستم، 

که   استرس  یا   می شدم  که  مستأصل  است. 

می گرفتم، فکر می کردم که من چقدر در نظام 

هستی کوچک هستم و چقدر موفقیت و عدم موفقیت من، در کل جریان هستی 

بی تأثیر است؛ آن وقت حس می کردم که ارزش کل این قضیه، چه موفق بشوم و چه 

موفق نشوم، کم است؛ به همین خاطر، استرسم کم می شد. 

* در این یک سال دوران آمادگی برای کنکور، که قرار بود سه سال متوسطه 

را با هم مطالعه کنيد، خيلی اذیت شدید؟

محمدجواد مهدیان: سخت بود، اما کنکور به من مداومت و پشتکار را یاد داد که 

می دانم در موفقیتم  در آینده، خیلی اثر گذار است.

* آقای جاللی ! نظر شما دربارۀ نيایش چيست؟

اميرحسين جاللی: نیایش، آرامش بخش است. فردی که نیایش می کند، یک پشتوانه و 

یک تکیه گاه دارد و می تواند سختی این دوران را به یاری اش پشت سر بگذارد.

* خانواده در موفقيت شما چقدر نقش داشت؟

اميرحسين جاللی: خانواده از نظر من بیشتر جنبه حمایتی دارد؛ اینکه بشود 

در هر شرایط روحی  به آنها تکیه کرد، و البته این نکته، نقش بسیار مهمی 

محمدجواد مهدیان: معتقدم که فرزند وقتی به مادرش نگاه 

می کند، آرامش پیدا می کند و همۀ مشکالتش از بین می رود

امیرحسین جاللی: همان ابتدای سال دوازدهم، چند راهکار 

برای  رفع خستگی پیدا کردم. یکی استراحت کوتاه ظهر در 

حد یک ربع بود؛ چون می دانستم که اگر زیادتر بخوابم، شب 

خوابم نمی برد و برنامه کاری فردایم مختل می شود. راهکار 

دیگرم این بود که به موسیقی گوش می دادم، و در نهایت 

اینکه شعر می خواندم؛ در ضمن، پیوستگی در مطالعه، در 

ایجاد آرامش، خیلی مؤثر است
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در موفقیت یک داوطلب دارد.

محمدجواد مهدیان: مادرم از لحاظ خوراک و تغذیه خیلی حمایتم می کرد؛ چون 

خودم زیاد به فکر خورد و خوراکم نبودم، و در ضمن، آرامش بسیار به من می داد. اصاًل 

معتقدم که فرزند وقتی به مادرش نگاه می کند، آرامش پیدا می کند و همۀ مشکالتش 

از بین می رود. والدین من، بسیار در تقویت روحیه ام و برطرف ساختن نقاط ضعفم 

مؤثر بودند و به من امید می دادند و می گفتند معلوم است که موفق می شوی، و در 

برخورد با نقاط قوتم، کمی مرا می ترساندند که به خودم غّره نشوم، و این خود کمک 

مهمی برایم بود.  

* تحصيالت والدینتان چيست؟

اميرحسين جاللی: پدرم سیکل دارند و مادرم تا پنجم ابتدایی تحصیل کرده است.

محمدجواد مهدیان: پدرم دکتری مکانیک و مادرم لیسانس ریاضی دارد.

* پس حتمًا در پيشرفت مبحث ریاضی از والدینتان کمک می گرفتيد؟!

محمدجواد مهدیان: جز یکی دو فصل از ریاضی دهم، که پدرم در ابتدا کمکم کرد، 

مابقی را خودم به کمک کتاب های کمک آموزشی خواندم، و اصل پیشرفتم هم به 

یاری همان کتاب ها و تالش بی وقفه برای حل مسأله های ریاضی بود. 

* آقای مهدیان ! شما چطور؟ آیا به یاری مشاور، برنامه ریزی درسی می کردید؟

در  گروهی  مشاور  ولی  نداشتم،  شخصی  پشتیبان  یا  مشاور  جاللی:  اميرحسين 

برنامه  که  معتقدم  کل،  در  می داد.  برنامه  ما  به  بار  یک  ماهی  که  داشتیم  مدرسه 

مطالعاتی باید یک چیزی بین شناختی که از خودمان داریم و برنامۀ مشاور باشد؛ 

از  ما  ما کم است و شناخت  از  باشد، شناختش  قوی  قدر هم که  چون مشاور، هر 

خودمان و توانایی ها و روحیه مان بیشتر است.

* شرایط کرونایی هم تأثيری در نحوۀ مطالعه شما داشت؟

بود؛  برای من مثبت  این موضوع،  با  اميرحسين جاللی: در مجموع، مواجه شدن 

چون سال یازدهم، فرصت ایده آلی پیدا کردم تا در دروسی که ضعیف بودم، عقب 

ماندگی ام را جبران کنم، و سال دوازدهم، چون کالس ها آن الین بود، و زمانم صرف 

رفت و آمد نمی شد، زمان بیشتری برای درس خواندن داشتم؛ در ضمن، اگر در درک 

درسی مشکل پیدا می کردم، مباحث ضبط شدۀ کالس را گوش می دادم.

* یعنی از اینکه از صبح تا شب در خانه بودید، خسته نمی شدید؟!

اميرحسين جاللی: من کاًل با خانه نشینی مشکلی نداشتم، اما سعی می کردم که 

تعادل را رعایت کنم و جمعه ها کمی برای تفریح از خانه بیرون بروم.

محمدجواد مهدیان: برای تفریح، اگر وقت می کردم، به کوه یا به روستای پدر بزرگم 

می رفتم و انرژی می گرفتم؛ اما در کل، تفریح خاصی نداشتم؛ حتی سعی می کردم 

تحقیقاتی را که به ذهنم می رسد، پی گیری نکنم یا با دوستانم در تماس نباشم؛ چون 

می خواستم ذهنم فقط متوجه کنکور باشد.

* سر جلسۀ آزمون سراسری مشکل خاصی نداشتيد؟

اميرحسين جاللی: درباره شرایط جلسۀ آزمون سراسری، با مشاورمان صحبت کردم 

و آمادگی سرما، گرما و سر و صدا و ... را داشتم، اما در درس ریاضی، آمادگی مواجه 

شدن با این سؤال ها را نداشتم و با خودم گفتم که اگر اقتصاد هم مثل ریاضی سخت 

باشد، تا آخر دفترچه، بقیه سؤال ها هم مشکل خواهد بود؛ اما جز فلسفه و منطق و 

جغرافیا، بقیۀ درس ها آسان بود، و در نتیجه، سرعت تست زدنم، باالتر رفت و توانستم 

دوباره سراغ ریاضی بروم و حدود 14 یا 15 سؤال را جواب بدهم.

* چه رشته ای در دانشگاه می خوانيد؟

محمدجواد مهدیان: حقوق دانشگاه تهران؛ اما به فلسفه هم عالقه مندم و آن را هم 

دنبال خواهم کرد.

اميرحسين جاللی: مدیریت مالی دانشگاه تهران.

* معدل کتبی نهایی و درصدهایتان در آزمون سراسری را لطفًا بفرمایيد.

محمدجواد مهدیان: 

معدل کتبی دیپلم 17/43.

ادبیات فارسی 69 درصد، عربی 94/7 درصد، معارف اسالمی 94/7 درصد، زبان 94/7 

درصد، ریاضی 87/8 درصد، اقتصاد 100 درصد، ادبیات تخصصی 91/2 درصد، عربی 

اجتماعی 93/4 درصد،  علوم  و جغرافیا 68/9 درصد،  تاریخ  تخصصی 93/4 درصد، 

فلسفه و منطق 84 درصد، و روان شناسی 100 درصد.

 اميرحسين جاللی:

معدل کتبی دیپلم 18/90.

زبان  درصد،   94/7 اسالمی  معارف  درصد،   100 عربی  درصد،   64 فارسی  ادبیات 

خارجی  68 درصد، ریاضی 98/6 درصد، اقتصاد 100 درصد، ادبیات تخصصی96/7 

اجتماعی  علوم  درصد،   68/9 جغرافیا  و  تاریخ  درصد،  تخصصی 93/4  عربی  درصد، 

93/4 درصد، فلسفه و منطق 80 درصد، و روان شناسی 93/4 درصد.

* سخن آخر؟

محمدجواد مهدیان: داوطلبان آزمون سراسری برای موفقیت، زیاد تست برنند.

و  نگذارند  کنار  سراسری  آزمون  داوطلبان  را  درسی  هیچ  جاللی:  اميرحسين 

است که یک  آن  از  بهتر  بزنند،  60 درصد  را  تا درس  دو  اگر  باشند که  مطمئن 

درس را 30 درصد بزنند و درس دیگر را 80 درصد بزنند. اگر هم در درسی ضعف 

دارند، در نهایت،  بهتر است که صرفاً مبحث یا مباحثی را کنار بگذارند؛ نه اینکه کل 

یک درس را رها کنند.   
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر 
... می رساند با توجه به  TOEFL ، GRE،IELTS و 
وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات 
با  نظر،  مورد  مدارک  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل 
توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر 
آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و 
معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 
قرار خواهند گرفت که 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 کشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز 

بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
قانون  برابر  شوند  تخلف  مرتکب  که  داوطلبانی  با   -  2
برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان 
این  ضمناً  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های 
داوطلبان از 2 تا 10 سال از شرکت در آزمون هایی که این 
سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت 
اقدام به ثبت نام در یکی مراکز نمایند، در هر مرحله از 
مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
3 - مراکز 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 که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه 
و  کنند  آن شرکت  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، 
آنها  به  مربوط  مدارک  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم 
خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی 
و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب 
مصوب  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  برابر  اصلی، 
1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه 
خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای  صدور احکام 

قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز 
آزمون ها  ثبت نام  مراحل  کلیه  بین المللی،  آزمون های 
بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در 
صورت عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در 
آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو 
اقدام به ثبت نام متقاضیان در  که به روش های مختلف 
آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ایجاد مرکز جدید در استان خراسان رضوی 
)شهر تربت حیدریه(  و استان آذربایجان غربی 

)شهر ارومیه( برای برگزاري آزمون الکترونیکي 
)TOLIMO( زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو

در دوره های 177 و 178 
 به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگليسی پيشرفته )توليمو( دوره های  177 و 178 می رساند
 که با توجه به راه اندازی مراکز جدید در دانشگاه های تربت حیدریه و ارومیه، در صورت تمایل برای ثبت نام
     و شرکت در آزمون این دوره ها در مراکز مذکور، می توانند به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی:

http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه نموده و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، 
نسبت به ثبت نام خود در هر یک از این مراکز اقدام نمایند. الزم به یادآوری است که آزمون مذکور، در روزهای 

سه شنبه مورخ 1400/12/03 و 1400/12/17 برگزار خواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

ثبت  نام با تأخیر متقاضیان شرکت در

آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 

و بیست و هفتمین دوره المپیاد علمي- دانشجویي کشور 
به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 در تمام دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي دولتي و غیردولتي و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي و بیست و هفتمین دوره المپیاد علمي- دانشجویي 
تاریخ  از  ثبت نام  دوم  مرحله  همچنین  و  لغایت 1400/09/27  تاریخ 1400/09/16  )از  مقرر  زمان  در  که  کشور 
1400/11/03 لغایت 1400/11/06 ( در این آزمون ثبت نام ننموده اند، مي رساند که امکان ثبت نام با تأخیر براي این 
دسته از متقاضیان، از روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 تا روز شنبه مورخ 1400/11/30 در درگاه اطالع رساني 
این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  فعال شده است ؛ لذا متقاضیان مي توانند با مطالعه دفترچه راهنمای 
ثبت نام و اطالعیه مورخ 1400/9/23 در خصوص اصالح این دفترچه راهنما، که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 

قابل دسترس است، نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام نمایند. 
ضمناً بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 در روزهاي چهارشنبه، 

پنجشنبه و جمعه مورخ 28 ، 29 و 1401/2/30 برگزار خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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درس زبان و ادبیات فارسی، یکي از مهم ترین دروس عمومی در آزمون سراسری است. 
این درس، برخالف دو درس عمومی دیگر، یعنی زبان انگلیسی و عربی، در برگیرنده زبان 
رسمی ماست؛ زبانی که با آن با یکدیگر صحبت کرده و ارتباط برقرار می کنیم؛ اما اهمیت 
این درس، جدای از ضریب باالی آن )ضریب 4(، در مقایسه با دیگر دروس عمومی، به 
تنوع مباحث و موضوعاتی برمي گردد که در بیست و پنج سؤال مطرح شده از داوطلبان 
خواسته می شود. سؤاالت زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری در یکي دو دهه اخیر، 
نسبت به گذشته، از حیث شکلی و محتوایی، تغییراتی اساسی کرده و این تغییرات، سبب 
دشوارتر شدن سؤاالت و مفهومی شدن آنها شده است؛ به گونه ای که بدون تسلّط خوب 
بر مفاهیم و موضوعات کتاب های زبان و ادبیات فارسی و دقت و تأمل در برخی از جزئیات 
آنها، نمی توان نتیجه رضایت بخشی در این درس کسب کرد. اهمیت دیگر درس ادبیات 
در این است که اولین درس دفترچه آزمون عمومي است و خوب یا بد تست زدن در این 

درس، می تواند تأثیر زیادی بر روحیه داوطلب بگذارد.
سؤاالت زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری، جز دو بخش لغت و تاریخ ادبیات، که 
سؤاالت آن ارتباط مستقیمی با کتاب درسی دارد، در دیگر بخش ها )امالء، آرایه های ادبی، 
زبان فارسی و قرابت معنایی(، ارتباط صد درصد مستقیمی با کتاب درسی ندارد و مواد آن 
بعضاً از کتاب هایي به غیر از کتاب های درسی انتخاب می شود. بودجه بندی این سؤال ها 

به این ترتیب است:
1( لغت: دو تا سه سؤال، به معنی لغت اختصاص دارد. برای پاسخگویی به سؤاالت این 
پایه هاي  ادبیات  کتاب هاي  واژه نامه های  به  کامل  تسلّط  بر  دانش آموزان، عالوه  بخش، 
مختلف، باید با معانی برخی از واژه های مهم، که در واژه  نامه ها نیامده است نیز آشنا باشند.

این بخش، متنی خارج  دو سؤال طرح می شود. در  امالء، معموالً  از مبحث  امالء:   )2
از کتاب های درسی انتخاب می شود؛ اّما لغاتی که در این متن ها غلط امالیی محسوب 
امالیی  مهم  لغات  با  آشنایی  دارند.  وجود  درسی  کتاب های  در  گونه ای  به  می شوند، 

کتاب های زبان و ادبیات فارسی، شرط پاسخگویي به سؤاالت امالء است.
3( زبان فارسی: از این بخش معموالً پنج تا شش سؤال مطرح می شود. شمارش واج، تکواژ 
و واژه، ساختمان واژه، مباحث متعدد گروه اسمی، جمله های چند جزئی و ویرایش، عمده 
مباحثی است که در این چند سال از آنها سؤال طرح شده است. از مباحث دیگر، چون 
فرایندهای واجی، کلمات دخیل، شیوه  بالغی و تشخیص اضافه های تشبیهی و استعاری 
نیز در آزمون سراسري سؤاالتی طرح شده است. برای پاسخگویي به سؤاالت زبان فارسی، 
عالوه بر مطالعه کتاب درسی و حل تست های سراسری، مطالعه کتاب های کمک آموزشی 

نیز توصیه می شود.
4( تاریخ ادبیات: سه سؤال از پرسش هاي این آزمون به تاریخ ادبیات اختصاص دارد. 
برای پاسخگویي به سؤاالت این بخش، باید درآمدهای آغازین فصل های کتاب های 
ادبیات فارسی، نکات تاریخ ادبیاتی آغاز درس ها و اعالم ادبیات فارسی کتاب ها را به 

دقت مطالعه کرد.

5( آرایه های ادبی: از مبحث آرایه، سه سؤال مطرح می شود. از آنجایي که ابیات و شواهد 
سؤاالت آرایه های ادبی، اکثراً خارج از کتاب های درسی است، در نهایت، درک و شناخت 
درسی، شرط  کتاب های  از  خارج  ابیات  در  آنها  تشخیص  و  آرایه ها  از  یک  هر  عمیق 
پاسخگویی به سؤاالت این بخش است. بهتر است که شما داوطلبان  رشته های غیر علوم 
انسانی نیز، با مباحث و موضوعات آرایه های ادبی، در حد کتاب آرایه های ادبی علوم انسانی 

آشنا شوید.
6( قرابت معنایی و تناسب مفهومی: هشت تا نه سؤال به قرابت معنایی اختصاص دارد. در 
این بخش، معموالً بیت یا عبارتی از کتاب درسی انتخاب و ابیاتی خارج از کتاب های درسی 
در گزینه ها درج می شود؛ در این حال، داوطلب باید به تناسب و اشتراک مفهومی این ابیات 
پی ببرد و گزینه درست را انتخاب کند. درک عمیق مفاهیم کتاب های درسی ادبیات و 
تشخیص این مفاهیم در ابیات و عبارات خارج از کتاب، شرط پاسخگویی به سؤاالت این 
بخش است. داوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند که یک مفهوم و مطلب را می توان به 

شکل های گوناگون بیان کرد.
الف( معنای لغات و اصطالحات و امالء لغات

برای تقویت این قسمت، درس ها و متن هاي ادبي را بخوانید و به معاني لغات و اصطالحات 
و کنایه هایی که در آنها به کار رفته است، نیز توّجه کنید. براي یافتن معاني لغات، حتماً از 
قسمت واژه ها و اعالم در انتهاي کتاب استفاده کنید و تنها به توضیحات مدّرسان و معلمان 

یا اّطالعات شخصي تان اکتفا نکنید. همچنین معانی گوناگون یک واژه را یاد بگیرید. 
درس هایي را که جمله هاي آنها سخت تر است، با دّقت بیشتري بخوانید و سطر به سطر 
آنها را معني کنید و از اصطالحات، کنایه ها و ... که در آنها به کار رفته است، غافل نشوید. 
درس ها را به گونه اي مورد مطالعه قرار دهید که اگر سؤاالتي با عنوان درک مطلب از آن 
درس ها مطرح شد، توانایي پاسخگویي به آن سؤاالت را داشته باشید )درک مطلب، گونه اي 
سؤال است که در مورد مفهوم متن و منظور نویسنده از کاربرد جمله اي خاص، از شما 

پرسش مي  کند(.
اشعار را بخوانید و آنها را معني کنید. در اشعار به آرایه های ادبي، کنایه ها و استعاره ها توّجه 
کنید. معاني اشعار را بیت به بیت مطالعه کنید. توّجه داشته باشید که درک عمیق معاني 
اشعار، بسیار مهم است؛ چون در آزمون سراسري سال هاي اخیر، به اشعار و کشف ارتباط 
میان آنها توّجه ویژه اي شده است. براي حفظ کردن لغات و اصطالحات، مي توانید از دو 

روش زیر در هنگام مطالعه و یادگیري، استفاده کنید:
روش اّول: استفاده از کلمات هم خانواده است؛ مثاًل، براي حفظ معني کلمه »مقیم« 
ببینید که چه کلمه هم خانواده اي از آن را مي شناسید )اقامت کننده( و به کمک آنها کلمه 
مورد نظر را فرا گیرید )مقیم یعني اقامت کننده؛ کسي که در مکاني مسکن گزیده است(.

روش دوم: تداعي معاني است. در این روش، ببینید که واژه یا لغت مورد نظر در ذهن شما 
چه معنایي را تداعي مي کند؛ مثاًل کلمه »مهد« شما را به یاد کلمه مهد کودک مي اندازد 
که به معني محل نگهداري کودک است؛ بنابراین، مهد به معني محل نگهداري و گهواره 
است. شما در اینجا معاني کلمات ناآشنا را با کلماتي که براي ذهن شما 
آشنا هستند، پیوند مي زنید. مثال دیگر، کلمه »محظوظ« است که شما 
را به یاد حظ کردن )به معني بهره مند شدن( مي اندازد؛ پس، محظوظ به 

معني »بهره مند شده« است.
سعي کنید که با استفاده از این روش ها و خالقّیت، عالوه بر اینکه مطالب 
را بهتر به حافظه مي سپارید، مطالعه درس ادبّیات را نیز براي خودتان 
شیرین تر کنید؛ مثاًل وقتی معنی لغات را حفظ می کنید، کمی چاشنی 
خنده دار به ذهن خود هدیه کنید تا هم از حالت خشک صرف یادگیری 
لغت بیرون آید و هم یادگیری تان آسان تر شود. می توانید از میان لغات 
سخت، لغت هفته انتخاب کنید و در طی هفته که ادبیات دارید به آن 

زبان و ادبیات فارسي  ؛  پر مبحث و متنوع
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لغت توجه خاص داشته باشید. می توانید عالوه بر استفاده از جعبه »الیتنر« از چسباندن 
لغات بر در و دیوار نیز برای یادگیری بهتر آنها استفاده کنید. اگر از جعبه »الیتنر« استفاده 
می کنید، روي فیش های این جعبه مي توانید معاني اصطالحات و واژه ها و عبارات مهم و 
حتي معاني ضرب المثل ها یا کنایه ها و استعاره ها را نیز یادداشت کنید؛ عالوه بر این، به 
لغاتي که مشابه همدیگر هستند نیز توجه کنید و آنها را روي یک فیش یادداشت کنید. 

برای تقویت این قسمت از ادبيات، کارهای زیر را حتماً انجام دهيد: 
1ـ حتماً لغات و اصطالحات مهم کتاب های درسی را با رنگ های مختلف مشخص کنید. 
2ـ لغت های مهم امالیی یا معنایی را پس از مشخص کردن در کتاب، در خالصه  خود 

وارد کنید. 
3ـ سعی کنید که هفته ای 1/5 تا 2 ساعت در زمان های مختلف )مثال سه روز، روزی سی 

دقیقه( لغات ادبیات را مرور کنید. 
4- لغات انتهای کتاب را هرگز فراموش نکنید و حتماً آنها را هم با دقت زیادی 

کنید.  مطالعه 
5- سعی کنید که حتماً درس های گروه کلمات امالیی زبان فارسی را با دقت زیادی 

مطالعه کنید و آنها را یاد بگیرید.
ب( تاریخ ادبیات 

این قسمت از کتاب ادبّیات، که به زندگي شاعران و نویسندگان اشاره مي کند و در آنها 
موضوعاتي مانند: سال تولد و فوت، محل تولد، نام آثار آنان و محتواي آنها و به طور کلي 
هرگونه اطالعاتي را درباره آنها مطرح مي کند، به خاطر تعداد زیاد نویسندگان و شاعران، که 
در کتاب ادبّیات مطرح شده است، بیشتر امکان دارد که فراموش شود؛ پس این قسمت از 
درس ادبیات، به صورت اساسی، نیاز به حفظ کردن دارد. برخی از داوطلبان با حفظ کردن 
این مطالب، مشکل دارند و زود مطالب این بخش را فراموش می کنند؛ اما باید به این نکته 
توجه داشته باشید که برای کسب یک درصد قابل قبول در درسی که بیشتر داوطلبان در 
آن، نمره خوبی را کسب می کنند، انجام این کار، بسیار مهم است؛ با این همه، کارهایی 
وجود دارد که انجام آنها فراموشی را کاهش می دهد. در زیر به برخي از آنها اشاره می کنیم:
1ـ حتماً مطالب مورد نیاز تاریخ ادبیات را دسته بندی کنید. این دسته بندی می تواند به 
صورت طبقه بندی کردن آنها در قرن های مختلف یا به صورت موضوعی و یا ... باشد. این 
عمل باعث می شود که مطالب را دیرتر فراموش کنید. حتماً تاریخ ادبیات را در خالصه  
خود به صورت دسته بندی شده بنویسید؛ یعنی عالوه بر اینکه در مورد یک شخص، قرن، 
نام کتاب و ... توضیحات را از هم جدا می کنید، افراد مختلف را نیز طبقه بندی کنید؛ مثاًل 

شاعران معاصر و شاعران قرن سه و ....
2- سعی کنید که خالصه  خود را به صورت جذاب و با رنگ های مختلفي بنویسید تا تصویر 
بهتری از آن در ذهنتان شکل بگیرد. از آنجایی که مطالب حفظی برای ماندگاری بهتر و 
بیشتر، نیاز به مرور شدن دارند، بسته به برنامه درسی و نیاز خودتان، حتماً زمانی را برای 

مرور کردن آنها، هر چند مرورهای سریع، در نظر بگیرید.
3ـ اعالم انتهای کتاب ها را فراموش نکنید، و اگر توانستید، نکته های آنها را نیز در خالصه 

خود اضافه کنید.
4- روش هاي خاّصي براي حفظ اسامي و نکات و... ابداع کنید؛ مثاًل براي یادگیري و حفظ 
مطالب از تکنیک هایي نظیر مخّفف ها استفاده کنید؛ مثاًل براي حفظ آثار خمسه نظامي 
گنجوي، که عبارتند از: مخزن االسرار، لیلي و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر و 
اسکندرنامه، با استفاده از حروف اّول آنها مي توان کلمه مخّفف »ملخ ها« را ساخت و از این 

کلمه براي یادآوري آثار نظامي استفاده کرد.
5- خالصه اي از مطالب کتاب را به صورت فیش درآورید تا در زمان هاي مناسب بتوانید 

آنها را مرور کنید.
6- گرچه به خاطر راحتی خودتان و سهولت در یادگیری تان، این شما هستید که باید 
تصمیم بگیرید که چگونه خالصه برداری کنید، اما پیشنهاد ما این است که در باالي این 
فیش ها، نام شخصّیت مورد نظر خود را بنویسید و اّطالعاتي را که درباره این شخصّیت 
در کتاب هاي درس ادبّیات مي بینید، در پایین آن یادداشت کنید؛ از جمله قرني که در 

آن مي زیسته است، آثار، محتواي آثار، سبک ادبي، نگارش نویسنده یا ویژگي هاي خاص 
نگارش او، شاگردان و هم عصران معروف آن و به طور کلي هر گونه اّطالعاتي را که در 
کتاب هاي درسي درباره آنها آمده است، به طور خالصه در این بخش یادداشت کنید. در 
پایان، الزم است یادآوري شود که در تهیه این فیش ها و خالصه ها، حتماً به قسمت اعالم 
در انتهاي کتاب های درسی توّجه کنید؛ زیرا این بخش، بسیار مورد توّجه طراحان سؤال 

است.
پ( آرایه های ادبی

آرایه های ادبی، دارای تعاریف و موضوعاتی است که تنها حفظ کردن آنها، کمک چندانی 
در پاسخ دادن به سؤاالت نمی کند؛ به  طور مثال، شاید همه بدانند که تعریف تشبیه 
چیست یا استعاره کدام است، اما نکات ریز و کاربردها و مثال های این موارد، از تعاریف 
آنها مهم تر است. برای اینکه در تست زنی آرایه های ادبی موفق باشید، حتماً سعی کنید 
که بسیار تمرین کنید. تمرین کردن در این بخش، بسیار مهم است؛ پس سعی کنید 
تا می توانید، در اشعار مختلفی که در کتاب های درسی و غیردرسی آمده است، دنبال 
آرایه های ادبی بگردید و تمام بحث هایی را که خوانده اید، در این اشعار پیاده کنید. به 
منظور اینکه همه آرایه ها، براي زمان بیشتر و به صورت بهتری در ذهنتان بماند، حتماً هر 
آرایه را با یک رنگ خاص بنویسید و برای هر آرایه، مثال های جالب و به خاطر ماندنی را 
حفظ کنید. با انجام این دو کار، خواهید توانست پاسخ سؤاالت راجع به آرایه در  آزمون 
سراسري را نیز خودتان استنباط کنید و آنها را عالمت بزنید. انجام این کار، فقط کمی 
تمرین می خواهد. اگر الزم دیدید، می توانید نکته های مهم برخی از ابیات در زمینه  آرایه را 

نیز در خالصه  خود وارد کنید. 
ت( زبان فارسی

زبان فارسی نیز، مانند آرایه های ادبی، از جمله بخش هایی از ادبیات است که یادگیری 
صرف قواعد آن، کمک مؤثری به تست زنی در این مبحث نمی کند؛ زیرا شما باید بعد از 
خواندن قواعد، بتوانید آنها را در جمله بیابید و درک کنید. برای انجام این کار، ابتدا حتماً 
کلیات مباحث و تعاریف را با مطالعه  کتاب یاد بگیرید و بعد از آن، تا می توانید، تست های 
استاندارد بزنید تا با نکته های ریز زبان فارسی نیز آشنا شوید؛ به  طور مثال، مبحث تعداد 
تکواژه، مبحث سنگین و وقت گیری است؛ اما این موضوع نباید باعث شود تا شما این 
مبحث را کاًل رها کنید. پس از اینکه هر مبحث زبان فارسی را خواندید، تا می توانید، تست 
بزنید. هر چند ممکن است تست هایی که از این قسمت مطرح شود، آسان باشد، اما توجه 
داشته باشید که در صورت کار نکردن روی زبان فارسی، امکان آن هست که نمره چند 

تست را از دست بدهید.
ث( قرابت معنایی

 آخرین و شاید مهم ترین قسمت ادبیات در آزمون سراسري، قرابت معنایی است. قرابت 
معنایی، کاماًل به درک ادبی شما مربوط است و شاید تنها کاری که می توان برای بهبود 
کیفیت یادگیری تان در مبحث قرابت معنایی انجام دهید، باال بردن درک ادبی و درک 
معاني و مفاهیم شعرهای مختلف از سوی شماست. برای یادگیری بهتر مبحث قرابت 
معنایی، سعی کنید که کتاب شعری تهیه کرده و مفهوم شعرهای مختلف آن را درک کنید 
و ارتباط آن را با اشعار کتاب فارسی بیابید. اصاًل الزم نیست که هر روز مقدار زیادی از این 
کتاب را بخوانید؛ حتی اگر فقط روزانه ده بیت شعر هم از آن بخوانید، بسیار خوب است؛ 
اما سعی کنید که این کار را حتماً به  طور مداوم انجام دهید تا به مرور زمان، درک شما از 
ادبیات و اشعار مختلف، باال برود تا بتوانید راحت تر سؤاالت را پاسخ دهید؛ البته اگر در این 
قسمت از ادبیات مشکل دارید، فراموش نکنید که در مدت کوتاه، پیشرفت فوق العاده اي 
براي شما حاصل نخواهد شد؛ اما اگر این کار را به صورت مداوم انجام دهید، مطمئن باشید 

که نتیجه اش را در آزمون سراسري مي بینید. 
بار، همه   از عید، حداقل یک  تا قبل  باید توجه داشته باشید که  شما داوطلبان عزیز 
کتاب هایتان را تمام نموده و نکته های مهم آنها را استخراج کرده و خالصه برداری نمایید و 

هر چند وقت یک بار، آنها را مرور کنید. مطمئن باشید که حتماً موفق خواهید شد.
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به  اطالع  متقاضیان آزمون شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری می رساند که 
آزمون در صبح روز جمعه مورخ 1400/11/29 در 3۰ شهرستان مختلف کشور برگزار 
مي شود. فرآیند برگزاري این آزمون، از ساعت 8:30 صبح آغاز می شود و درهاي ورود 
به جلسه آزمون، نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون )ساعت 8:۰۰ صبح( بسته 
خواهد شد؛ بنابراین، متقاضیان مي بایست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل 

حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
اتصال )لینک( مربوط به کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون، از روز سه شنبه 
قرار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  درگاه  روي  )فردا(   1400/11/26
مي گیرد و متقاضیان مي توانند با وارد کردن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، 
شماره ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در 
آزمون اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده روي پرینت کارت شرکت در آزمون، به 
براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن  نمایند.  امتحاني مربوط مراجعه  حوزه 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار 

و ارائه آن، الزامي است.

ب  - آدرس، محل  رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون
مغایرتي در  آزمون، چنانچه  اطالعات مندرج روي کارت شرکت در  به  توجه  با   -1
اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8 و 13 کارت شرکت در آزمون شما 
وجود دارد، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1400/11/29 به قسمت ویرایش اطالعات 
در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد 

اقدام نمایید. 
کارت  ثبت نامي(  )سهمیه   8 بند  در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتي  چنانچه  تبصره: 
شرکت در آزمون شما وجود دارد )براي متقاضیان استفاده از سهمیه بنیاد شهید- 
سپاه پاسداران- ستاد کل نیروهاي مسلح و وزارت جهاد کشاورزي(، الزم است که 
اطالع رسانی  به درگاه  تاریخ 1400/11/29 منحصراً  تا  مغایرت، حداکثر  اعالم  برای 
اقدام  سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و نسبت به اصالح موارد 
نمایید تا در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر براي شما 
اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ اعتراضي 

در این زمینه، قابل قبول نخواهد بود. 
یا  آزمون  در  شرکت  کارت  از  پرینت  تهيه  در  اشکال  بروز  صورت  در   -2

مشاهده مغایرت در اطالعات مندرج در کارت ورودی با اطالعات ثبت نامي یا 
هر یک از موارد ذیل، متقاضيان مي توانند از ساعت 8:3۰ الي۱2:۰۰ ظهر و 2 
الي 5 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/28 به نماینده سازمان سنجش 
آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )مطابق جداول شماره 
۱ و 2 که در سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه و نسبت به اصالح و 

رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.
بومي،  )جنس،  و 16   13 ،  12 ،11 ،  10 ،9  ،3 بندهاي  به  نسبت  چنانچه   -2-1
متقاضي انتقال، متقاضي تغییر رشته، مقطع تحصیلي، عنوان رشته تحصیلي، رشته 
همراه  با  که  است  ضروري  هستید،  معترض  کار(  سابقه  مدت  و  تقاضا  مورد  محل 
داشتن مدارک مربوط )کارت ملي و اصل شناسنامه عکس دار( به نماینده سازمان 

سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمایید.
2-2- چنانچه عکس الصاقي به کارت ورودي متقاضی با چهره وي مغایرت داشته 
باشد، الزم است که شخص متقاضی، همراه با دو قطعه عکس و کارت ملي یا شناسنامه 
عکس دار براي اصالح کارت، به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص 
مراجعه نماید؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و برابر مقررات با 

وي رفتار خواهد شد. 
3-2- چنانچه عکس روي کارت متقاضی داراي اشکاالتي، از جمله، فاقد مهر، واضح 
پرینت  است که، ضمن همراه داشتن  است، ضروري  اشتباه عکس  یا  نبودن عکس 
کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4×3 و کارت ملي یا شناسنامه عکس دار، به 
نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص مراجعه نماید، موضوع را پي گیري 

نموده تا مشکل برطرف گردد.
اساس  بر  متقاضی،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمناً 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوی خود متقاضی تکمیل گردیده، در 

نظر گرفته شده است. 
برگ راهنماي  از  از ضوابط آزمون،  بيشتر  براي آگاهي  متقاضيان،  یادآوری: 
آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  درگاه  روي  که  آزمون  در  شرکت 
کشور قرار دارد، پرینت تهيه کرده و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمایند. 

ج    ـ یادآوری های مهم  
۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در 

آزمون ، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار الزامي است.
2- دِر ورودی حوزه هاي امتحاني در ساعت 8:۰۰ صبح بسته خواهد شد؛ لذا 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاریخ پرینت کارت ، محل رفع نقص کارت و 

زمان  برگزاري آزمون شورای عالی کارشناسان 

رسمي دادگستري در سال 1400
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متقاضيان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در 
حوزه امتحاني حاضر باشند.

3- هر متقاضی، براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت 
مداد  اصل شناسنامه عکسدار، چند  یا  ملي  کارت  اصل  آزمون،  در  شرکت 
سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاك کن و یک سنجاق یا سوزن به همراه 

داشته باشد.
ساك  دستي،  کيف  جمله:  از  اضافي،  وسایل  آوردن  از  باید  متقاضيان   -۴
انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن  پيجر،  دستي، 
هوشمند، بي سيم، جزوه، کتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت یادداشت و نظایر 

آن و همچنين وسایل شخصي به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمایند.
یا  آزمون  در  شرکت  کارت  )پاسخنامه،  آزمون  ملزومات  نمودن  خارج   -5
دفترچه سؤاالت( از جلسه آزمون، تخلف محسوب مي شود و با متقاضياني 

که اقدام به این تخلف نمایند، طبق ضوابط رفتار خواهد شد. 
6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان 
وسایل  گونه  هر  داشتن  همراه  به  امتحاني،  مدارك  ارائه  در  تعلل  و  مقرر 
الکترونيکي و ارتباطي، حتي به صورت خاموش، از قبيل: پيجر، تلفن همراه، 
...، جزوه،  و  بي سيم  انگشتر هوشمند،  ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
از مصادیق تخّلف و تقّلب  نظایر آن ماهيتًا  نُت یادداشت و  کتاب، هر گونه 
محسوب ميگردد و با متقاضيان متخّلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و 

جرائم در آزمون هاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.
آمدن هرگونه مشکل  به وجود  در صورت  که  است  متقاضيان، الزم   -7
درخواست  ارسال  به  نسبت  آنها،  براي  آزمون  برگزاري  فرآیند  در 
اینترنتي  پاسخگویي  سيستم  طریق  از   ۱۴۰۰/۱2/5 تاریخ  تا  حداکثر 
مندرج در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 
درخواست هاي  ضمنًا  نمایند.  اقدام    https://request.sanjesh.org

واصل شده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسي و پي گيري نخواهد بود.

د- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 
ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای شما، براساس آخرین اطالعات درباره راه های 
انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار 
میرود که موارد زیر را مّدنظر قرار داده و برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان و 

خانواده های محترم خود، آنها را رعایت کنید:
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون 

حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون، از ساعت 7:3۰ صبح روز برگزاری آزمون، آماده 
حضور شما خواهد بود.

2- برای پیش گیری از تجمع، حضور خود را در محل برگزاری آزمون، به دقایق پایانی 
موکول ننمایید.

3- از تردد بیمورد در محل برگزاری آزمون جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر متقاضیان، فاصله مناسب )حداقل یک متر( 

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

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

خودداری نمایید.
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

8- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایید.
9- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید، و در صورتی که 

دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید.
10- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً 

با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت نمایید.
11- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و در جلسه آزمون از بلندگو 

پخش می شود، با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.
12- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتي و ... خودداری نموده و برای انجام این 

کار از دستمال کاغذی استفاده کنید.
13- چنانچه مبتال به بیماری کرونا هستید، در زمان ورود به حوزه برگزاری آزمون، 
مسؤوالن حوزه را مطلع نمایید تا پیش بینی های الزم را در این خصوص به عمل آورند.

هـ - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور
در صورت لزوم، مي توانید سؤال یا سؤاالت خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي 
این سازمان به نشانی: https://request.sanjesh.org، یا )در روزها و ساعات 

اداری( با شماره تلفن: ۴2۱63-۰2۱ در میان بگذارید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

15 رجب 

سالروز اندوهبار وفات عقیلۀ بنی هاشم و بانوی 

قهرمان کربال حضرت زینب کبری )س( بر تمام 

مسلمانان وآزادگان جهان تسلیت باد
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 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   18443 شماره  و   1400/10/29 مورخ   17970/1/101
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون 

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

حذفیات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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پیرو اطالعیه هاي مورخ 1400/11/10 و 1400/11/17، ضمن اعالم اصالح شرایط و 
ضوابط سهمیه بهیاران به شرح ذیل، به  اطالع  متقاضیان  ثبت  نام  و شرکت  در آزمون  
سراسري  سال 1401 در دوره هاي  روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوري، مجازي، 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام نور و مؤسسات  
آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و همچنین رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، که در 
مهلت تعیین شده )از تاریخ 1400/11/10 لغایت 1400/11/20( موفق به دریافت 
کدسوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت به ثبت نام خود در 
آزمون مذکور اقدام نمایند، می رساند که مهلت مجدد براي ثبت نام ، از روز یکشنبه 
شده  گرفته  نظر  در   ۱۴۰۰/۱2/۰۴ مورخ  چهارشنبه  روز  تا   ۱۴۰۰/۱2/۰۱ مورخ 
است و متقاضیان مي توانند منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در این 

خصوص اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیانی که قباًل در این آزمون ثبت نام نموده اند، در صورت تمایل، در بازه 

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

بر اساس ابالغیه شماره 99/13733/د ش مورخ 1399/10/16 شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در خصوص تصویب مصوبه جلسه 140 مورخ 1399/09/18 ستاد راهبري 
اجراي نقشه جامع علمي کشور، سهمیه بهیاران برای دومین سال با شروع از سال 

1400 به شرح زیر اجرا می شود:
شرایط متقاضی:

۱- دارا بودن شرایط عمومی شرکت در آزمون سراسری سال 1401.
2- برخورداري از سالمت کامل جسمي و رواني.

از  یکی  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  تأیید  مورد  »بهیاري«  دیپلم  بودن  دارا   -3
نظام های زیر:

 - نظام قدیم آموزش متوسطه.
 - نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی به عالوه مدرک پیش دانشگاهی.

 - نظام جدید )6-3-3(.
۴- دارا بودن گواهینامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي یا غیردولتي به عنوان»بهیار« 
در استان محل خدمت پس از اخذ مدرک دیپلم به تأیید دفتر پرستاري محل خدمت.

5- دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت، اعم از دولتي و غیردولتي، به عنوان 
»بهیار« در استان محل خدمت پس از دریافت مدرک دیپلم بهیاري به تأیید دفتر 

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

سابقه خدمت به عنوان »بهیار« باشند.
شرایط سهمیه:

۱- این تسهیالت فقط برای ورود به رشته کارشناسی پیوسته پرستاری در آزمون 
سراسری است.

2- این سهمیه از سال 1400 به مدت 5 سال قابل اجراست.
3- اختصاص ظرفیت پذیرش به میزان حداکثر 5درصد از ظرفیت پذیرش هر یک 
استان محل خدمت  در  واقع  پرستاری  پیوسته  کارشناسی  رشته  رشته محل های  از 
)اشتغال( متقاضی در تمامی دوره ها)روزانه، شهریه پرداز، دانشگاه آزاد اسالمی، ...( به 
جز رشته محل های مخصوص »مناطق محروم« و »مناطق درگیر بالیای طبیعی« و 

دارای تعهد خدمت خواهد بود.
استان  از   )غیر  استان های دیگر  متقاضیان، حق انتخاب رشته محل های مجاز   -۴
محل خدمت و اشتغال خود( را ندارند و در صورت رعایت نکردن این ضابطه، و قبولی 
با سهمیه »بهیاری« در رشته محل های استان های دیگر، قبولی داوطلب لغو خواهد 

شد.
نمره کل بهیاران با در نظر گرفتن نمره درس  براي گزینش در این سهمیه،   -5
»بهیاري« )عالوه بر 5 درس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی( به عنوان یک درس 
تخصصي با ضریب4  و با »تأثير قطعي« در نمره کل زیرگروه یک در نظر گرفته 
مراقبت هاي بهیاري)دستگاه  »بهیاري« شامل درس هاي  تخصصی  درس  مي شود. 
گوارش، دستگاه عضالنی، اسکلتی، پوست، دستگاه تولیدمثل، دستگاه ادراری، 
بیماری های گوش و حلق و بینی و چشم، دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه 
تنفس(، تغذیه و رژیم های درمانی، زیست شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت 

عمومی، اخالق و مقررات بهیاری و فن بهیاری )دستورالعمل مقدماتی( است.
6- حدنصاب نمره الزم براي پذیرش متقاضیان حائز شرایط در سهمیه بهیاري هر 
یک از کد رشته محل هاي پرستاري، کسب حداقل 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته 
داراي  شرایط  حائز  بهیار  متقاضیان  است.  کدرشته محل  آن  آزاد  گزینش  در  شده 

حدنصاب نمره، با توجه به ظرفیت مربوطه با یکدیگر رقابت مي کنند.
7- پذیرفته شدگان مجاز به انتقال و جابجایي نیستند.

 8- میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان از این سهمیه، دو برابر طول مدت تحصیل 
و مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 9- برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي، مقطع کارشناسي پیوسته رشته پرستاري 
مصوب شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي است و درس هایي که دانشجو در دوره 
بهیاري گذرانده است، در مقطع کارشناسي پیوسته رشته پرستاری، تطبیق واحد داده 
نمي شود و دانشجو ملزم به گذراندن تمامي دروس مقطع کارشناسي پیوسته رشته 

پرستاری است.
۱۰- طول دوره تحصیل و نظام آموزشي، مطابق آیین نامه آموزشي مقاطع کارداني، 
کارشناسي ناپیوسته مصوب شوراي عالي برنامه ریزي علوم  کارشناسي پیوسته و 

پزشکي است. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

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

 مرحله دوم آزمون  سراسري  سال  1401 
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در  کنیم،  زندگی  واقعی  دنیای  در  آنکه  از  بیش  ما،  اکثر  که  می دانید  آیا 
داستان هایمان زندگی می کنیم؟ آیا می دانید که برخوردها و روابط اجتماعی مان 
بر اساس داستان هایی است که در ذهن خود می سازیم؟ و آیا می دانید که یک 
اساس  بر  کردن  عمل  و  داستان ها  این  کردن  باور  ما،  موفقیت  عدم  مهم  دلیل 

آنهاست؟! 
تجربی  علوم  رشتۀ  در  دوازدهم  سال  دانش آموز  نسرین  بزنیم:  مثال  یک  بیایید 
دارد  دل  در  را  دامپزشکی  رشتۀ  در  شدن  قبول  امید  که  سال هاست  او  است. 
اما چندی  است؛  کرده  آغاز  را  تحصیلی خود  سال  امید،  همین  با  نیز  امسال  و 
پیش، وقتی با دبیر زیست شناسی خود دربارۀ امید و انتظارش صحبت کرد، دبیر 
زیست شناسی اش با تعجب گفت : » رشتۀ دامپزشکی؟!« نسرین با اطمینان گفت: 
»بله، خانم! دامپزشکی. شما در این باره نظری دارید؟« دبیر زیست شناسی گفت: 

»نه !« و بعد به سرعت سراغ ادامۀ کار کالس رفت.
درست از همان لحظه، دنیای نسرین دگرگون شد و آرزویی که او سال ها برایش 
جنگیده و تالش کرده بود، در عرض چند ثانیه محو گردید و نابود شد. نسرین 
پیش خودش گفت: چرا دبیرمان تعجب کرد؟ یعنی به نظر او من به درد رشتۀ 
دامپزشکی نمی خورم؟! نکند با توجه به نمره هایم فهمیده است که در این رشته 
پذیرفته نمی شوم و فقط در یک خیال واهی غرق هستم؟ حتماً او که تجربۀ سال ها 
تدریس و کار با کنکوری ها را دارد، در من توان علمی و تیز هوشی الزم را برای 
موفقیت در این رشته نمی بیند. راستی نکند که می خواهد رتبۀ رقبای فرزندش 
کمتر شود و دارد مرا از قصد نا امید می کند؛ آخر چندی پیش گفته بود که پسرش 
امسال قرار است در کنکور گروه آزمایشي علوم تجربی شرکت کند. شاید هم، بر 
خالف تصور من، رشتۀ دامپزشکی ارزش ادامۀ تحصیل ندارد و من بی خود به این 
رشته دل بسته ام؟ اصاًل بهتر نیست که امسال را بی خیال بشوم و سال بعد برای 
دبیر  پیش  بخوانم؟ چندی  درس  هنر  آزمایشي  گروه  رشته های  در  قبول شدن 

ادبیات می گفت که تو برای رشتۀ بازیگری جان می دهی!
این افکار و ده ها فکر دیگر در ذهن نسرین نقش بست تا اراده اش را سست و او را 
از هدفش دور کند؛ این در حالی است که تمام آنچه نسرین فکر کرد، تنها ساخته 
و پرداختۀ ذهن او بود؛ افکاری که گاه آن چنان در ذهنمان به آنها شاخ و برگ 
می دهیم و با آنها زندگی می کنیم که تصور می کنیم واقعی است و اصاًل واقعیت 

چیزی جز آن چه ما فکر می کنیم نیست! 
در مثال باال، واقعیت جز این نبود که معلم از نسرین پرسید: آیا هدفش تحصیل 
در رشتۀ دامپزشکی است؟ و ما بقی آنچه خواندیم در ذهن نسرین گذشت؛ حتی 
نسرین  هدف  از  معلم  اینکه 
تعجب کرد نیز شاید واقعیت 
تصور  صرفاً  و  باشد  نداشته 

نسرین بوده است. 
مسأله  شاید  دیگر  مثال  یک 
بکند:  روشن تر  شما  برای  را 
به  احمد  که  بود  ّآبان  اوایل 

محسن گفت با قواعد عربی مشکل دارد، اما در امتحانات پایان ترم اول،  احمد 
نمره ای خوب و باالتر از محسن در درس عربی کسب کرد. از همان موقع، محسن 
نسبت به احمد دل چرکین شد و او را دوستی ریاکار دانست که صادق نیست؛ زیرا 
اگر صداقت داشت، به دروغ نمی گفت که در درس عربی مشکل دارد، و در نهایت 
نمرۀ خوب کسب نمی کرد! محسن با خود گفت: اصاًل احمد عادت دارد که خود 
را مظلوم جلوه دهد تا ترحم دیگران را برانگیزد، و بعد خودش چهار نعل می تازد. 
شاید هم  معلم در تصحیح ورقۀ احمد، با گشاده دستی رفتار کرده است؛ چون 
احمد همیشه در کالس نقش شیرین عسل را بازی می کند و به قول خودش به 
معلم ها احترام می گذارد. تازه شاید سؤال ها را هم داشته یا الاقل جواب بعضی از 

سؤال ها را می دانسته یا اینکه سر جلسۀ آزمون تقلب کرده است! 
محسن بر اساس همین افکار، از همان روزی که نمرات عربی را اعالم کردند، از 
احمد، فاصله گرفته است و هیچ خوش ندارد که در کالس یا زنگ های تفریح، با 
احمد گفت و گویی داشته باشد و در جمع دوستان نیز چند بار احمد را حسابی 

ضایع کرده است و برایش دست گرفته اند. 
واقعیت امر این است که محسن هیچ وقت از احمد، دلیل موفقیتش را در آزمون 
ترم اول نپرسیده و فقط بر اساس حدس و گمان های خودش با وی رفتار کرده 
احمد  ریاکاری  و  دورویی  نتیجۀ  را  آن  و  محق  رفتارهایش  در  را  خود  او  است. 
می داند؛ در حالی که امکان دارد احمد از آبان ماه به بعد، وقت بیشتری را برای 
مطالعۀ عربی اختصاص داده و از کتاب های کمک آموزشی یا معلم خصوصی برای 
پیشرفت در این درس استفاده کرده باشد. شاید هم احمد اصاًل ضعف چندانی در 
عربی نداشته و روزی که به محسن گفته در قواعد عربی مشکل دارد، تحت تأثیر 

یک حس بد قرار داشته است.

چه باید کرد؟ 
با کمی دقت در رفتار و گفتارمان، متوجه می شویم که بسیاری از اوقات، تحت 
تأثیر داستان هایی که می سازیم، با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و در کل، مسیر 
زندگی خود را پی ریزی می کنیم؛ در نتیجه، به جای آنکه اوقات زندگی مان صرف 
اندوه خوردن، حسرت  پیشرفت و رشد علمی، اجتماعی و فرهنگی شود، صرف 

کشیدن، دلگیری، خشم و عصبانیت  و یأس  و ناامیدی می شود. 
چه بسیار  مواقعی که به خاطر حرف یک معلم یا یک دوست، از درسی متنفر 
شده و مطالعۀ آن درس را رها کرده ایم؛ چون در ذهن ما سخن آن فرد، پر و بال 
پیدا کرده  و راست و دروغ در هم تنیده و تبدیل به هیوالیی شده است که مانع 

از درس خواندن ما می شود!
نکته مهم این است که ذهن ما عادت به داستان سازی دارد و نمی توان این عادت 
را حذف کرد؛ اما هر وقت ذهن ما سراغ داستان سازی رفت، باید به آن توجه داشت 
و غرق داستان سازی نشد؛ به عبارت دیگر، نباید بر اساس داستان هایی که ذهنمان 
می سازد، رفتار کنیم؛ بلکه باید بپذیریم که آنچه هست، چیزی جز یک داستان 

نیست و واقعیت ندارد و نباید اساس زندگی ما قرار گیرد.  

نباید بر اساس داستان هایی که ذهنمان می سازد ، رفتار کنیم
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