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

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

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

و جمعه 1401/2/30

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

جمعه 10 و شنبه 1401/4/11

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
یکشنبه 3/29 تا 

یکشنبه 1401/4/5
جمعه 1401/6/4

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

سه شنبه 14 تا 
سه شنبه 1401/4/21

جمعه 1401/6/4

تحول اساسي 
در برگزاري 
آزمون ها در 

سال 1403

https://peyk.sanjesh.org
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 اصالحات دفترچه  دوره هاي 
فراگيركارشناسي ارشد

پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي
صفحه 5مهر 1401

اردیبهشت و خرداد را 
از دست ندهيد!

یادداشت هفته

در این شماره:

صفحه2

رئيس سازمان سنجش اعالم کرد: 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، روز سه شنبه 
حضور  با  خبری  نشست  یک  در  ماه،  فروردین   ۳۰
خبرنگاران رسانه ها، ضمن اعالم تعداد دفترچه ها و 
پاسخنامه های آزمون سراسری سال ۱۴۰۱، از تغییر و 
تحول در برگزاری آزمون های سال های آینده خبر داد.
دکتر عبدالرسول پورعباس، در مورد آزمون سراسری سال 
کمترین  با  جاری،  سال  سراسری  آزمون  گفت:  جاری، 
تغییرات و با لحاظ 40 درصد سوابق تحصیلی با تأثیر مثبت 

)این میزان سال گذشته ۳0 درصد بود(، برگزار می شود. 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با رونمایی از دفترچه ها 
و پاسخنامه های آزمون سراسری سال جاری، اعالم کرد: در 
این آزمون، یک دفترچه عمومی و یک پاسخنامه مجزا برای 
آن در تمام گروه های آزمایشی در نظر گرفته شده است و 
تعداد سؤاالت آزمون عمومی تمام گروه ها 100 سؤال و زمان 

پاسخگویی به آنها نیز 75 دقیقه خواهد بود.
ادامه در صفحه۳

 نشست هم اندیشي ارتقاء 
ضریب حفاظت از آزمون هاي 

سراسري برگزار شد
صفحه16

با حضور رئیس سازمان سنجش:

رتبه چهارم استان البرز در 
ميزان درصد قبولی

در آزمون سراسري سال 1400
صفحه5

معاون فنی و آماری سازمان سنجش عنوان کرد:

سازمان سنجش
آماده دریافت نظرات

 و پيشنهادهای دانشگاه ها
 براي برگزاري 

آزمون هاي هوشمند است
صفحه4

سرپرست معاونت امور آزمون های
سازمان سنجش اعالم کرد:

روز جهانی قدس 

گرامی باد
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هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و هفتم ، شماره 4، شماره پیاپی 1272 

  پنجم اردیبهشت ماه سال  1401
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   حروفچینی : پیک سنجش

   طراحی گرافیک و صفحه  آرایی : محمد محمدزاده
2916-17۳5 :ISSN    17۳5 -2916 :شاپا   

   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکــی )ایمیــل( ذیل آماده دریافت هرگونــه اطالعات و اخبار در موارد مرتبــط با حفاظت آزمون ها 

می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

چند روزی است که وارد اردیبهشت ماه شده ایم. با نزدیک 
شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری، نحوه مطالعه و 
آمادگی داوطلبان، هم متفاوت می شود و هم مهم تر؛ پس 
باید برای آمادگی در این آزمون، دقت بیشتری داشته 
باشیم. این ایام برای داوطلبان، اعم از دانش آموزان سال 
ویژه ای  و  خاص  اهمیت  از  فارغ التحصیالن،  یا  جاری 

برخوردار است.
برای آن دسته از دانش آموزانی هم که تا این لحظه برای 
شرکت در آزمون سراسری برنامه خوبی نداشته و آمادگی 
الزم را کسب نکرده اند یا تا االن از نتیجه کار خود راضی 
نیستند، ایام باقی مانده می تواند یک فرصت باشد؛ زیرا 
دانش آموزان، بیشتر از دو ماه فرصت دارند تا برای کنکور 
آماده شوند؛ پس برای دانش آموزان کنکوری، این مدت 

زمان باقی مانده، می تواند بسیار کارایی داشته باشد.
با توجه به مصاحبه ها و بیان تجربه های داوطلبان سال های 
پیش هم می توان توصیه کرد که اگر شما به تالش خود 
مانند قبل ادامه دهید، به طور قطع به آمادگی الزم در این 
زمینه خواهید رسید و این مسأله از ویژگی های لحظات 
پایانی هر مسابقه است؛ فقط کافی است مانند دونده ای 
که در لحظات پایانی مسابقه، تمام توان و تالش خود را به 
کار می گیرد، شما هم در این مدت، با تمام توان و انرژی 
خود حرکت کنید؛ بدین ترتیب، خواهید دید که نتایج 

درخشانی در انتظار شماست. 
این  از  پیش  که  داوطلبانی  آموزان،  دانش  بر  عالوه 
فارغ التحصیل شده اند هم می توانند طبق برنامه ای که از 
قبل داشته اند، اردیبهشت و خرداد ماه را به مرور کلی و 
تست زنی بپردازند؛ در واقع، آنها هم همانند دانش آموزان، 
دانش آموزان کنکوری  با مسائل  مانده  باقی  ماه های  در 
مواجه نیستند و می توانند بدون دغدغه امتحانات پایان 

ترم، فقط در راستای برنامه کنکور مطالعه کنند. 

داوطلبانی هم که مطابق برنامه زمانی حرکت کرده اند و 
از آمادگی مورد انتظار خودشان برخوردارند، می توانند از 
برای  درسی خود  و خالصه های  یادداشت ها  چکیده ها، 
آمادگی در آزمون استفاده کنند. با این رویکرد، انتظار 
طبیعی آن است که همه داوطلبان، به شرط استفاده مفید 
از وقت و به کارگیری دقت باال، بتوانند به مرز آمادگی 

مطلوب در این زمینه برسند.
کسب  برای  تحصیلی،  مشاوران  و  کارشناسان  دید  از 
آمادگی بیشتر به منظور شرکت در امتحانات پایان سال 
و نیز آزمون سراسری، توجه به برخی از نکات، از اهمیت 

بسیاری برخوردار است:
سؤاالت  پاسخ های  و  پرسش ها  تمرین  و  مطالعه   -1

آزمون ها و امتحانات سال های قبل.
2- تهیه خالصه هایی در حین درس  خواندن برای امتحان 

و مرور آن.
۳- با برنامه ای منظم و دقیق پیش بروید تا امکان مطالعه  

بهتر شما برای امتحانات و کنکور فراهم شود. 
ابتدا مطالب هر درس یا مبحث را  4- سعی کنید که 
مطالعه کنید و سپس به آزمون و تست خودتان بپردازید. 
یا  مبحث  مطلب،  درسی،  کتاب  در  که  شوید  مطمئن 

تمرین و مثالی از قلم نیفتاده باشد. 
5- ساعات مطالعه  خود را افزایش دهید تا بتوانید، در 
کنار مطالعه، به رفع ضعف ها و اشکاالت احتمالی خود نیز 
بپردازید؛ اما الزم است که در انتهای هر هفته، استراحتی 
را نیز برای خود در نظر بگیرید تا در خرداد ماه، با همین 

انرژی و توان، مطالعه و تمرین و تکرار را ادامه دهید.
6- به خود آرامش بدهید و سعی کنید که منطقی باشید. 
7 - فرصت مناسبی را هم به انجام تمرین های اضافه خود 

در این زمینه اختصاص بدهید. 
موفقیت شما را آرزومندیم

اردیبهشت و خرداد را از دست ندهيد !

اخبار هفته
یادداشت هفته

	

ثبت نام وام ضروری، از روز ۳0 فروردین ماه آغاز شده است و دانشجویان می توانند با مراجعه به پرتال صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم، نسبت به ثبت درخواست این وام اقدام کنند.

ثبت نام وام ضروری، از روز ۳0 فروردین ماه آغاز شده است و تا 15 خرداد ماه ادامه خواهد داشت و دانشجویان 
متقاضی می توانند با مراجعه به پرتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس: www.swf.ir نسبت به ثبت درخواست 

این وام اقدام کنند.

ثبت نام مهمانی
و انتقال دانشجویان 

تا 31 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت:

امور  سازمان  سازمان  داخل  دانشجویان  امور  معاون 
و  مهمانی  ثبت نام  گفت:  علوم،  وزارت  دانشجویان 
انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 1401-1402 از 
اول اردیبهشت ماه در سامانه سجاد سازمان آغاز شده 

است  و تا ۳1 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
ثبت نام  آغاز  به  توجه  با  گفت:  ارژنگ  اردوان  دکتر 
انتقال  و  مهمانی  متقاضی  دانشجویان،  انتقال  و  نقل 
اداره  یک  شماره  اطالعیه  طبق  دانشگاه ها،  سایر  به 
درخواست  ثبت  سامانه  داخل،  دانشجویان  امور  کل 
کاردانی،  دوره های  دانشجویان  انتقال  و  مهمانی 
دکتری  و  پیوسته  کارشناسی  ناپیوسته،  کارشناسی 
 )https://portal.saorg.ir )سامانه سجاد:  حرفه ای 
تا  و  شد  خواهد  فعال  ماه  اردیبهشت  اول  تاریخ  از 
۳1 اردیبهشت ماه سال جاری برای ثبت درخواست 
از سوی متقاضیان دارای شرایط خاص، ادامه خواهد 

یافت.
درخواست  که  موظفند  مبدأ  دانشگاه های  گفت:  وی 
دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط، از 
اول خرداد ماه لغایت 15 تیر ماه، نظر خود را در این 
نمرات  ریز  موافقت،  در صورت  و  کرده  اعالم  سامانه 
سپس  کنند؛  ارسال  مقصد  دانشگاه  به  را  دانشجو 
دانشگاه های مقصد موظفند که از تاریخ 16 تیرماه تا 
۳1 مرداد ماه سال جاری، نسبت به بررسی تقاضاها 
اقدام و نتیجه را از طریق سامانه یاد شده اعالم کنند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم، همچنین اظهار داشت: در سامانه مذکور، 
بر اساس بند »پ« قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت مصوب )1400/۸/19( آیتم دانشجوی خانم 
اضافه  دیگر  موارد  به  نیز  سال  دو  زیر  فرزند  دارای 

گردیده است.

ثبت نام وام ضروری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
تا 15 خرداد ماه ادامه دارد: 
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 ادامه از صفحه اول
دکتر پورعباس افزود: در گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی، عالوه بر دفترچه عمومی، دو 
پاسخنامه مجزا  با دو  دفترچه اختصاصی 
وجود خواهد داشت. در دفترچه شماره 2 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز برای 
درس ریاضیات 50 سؤال و ۸0 دقیقه زمان 
در نظر گرفته شده و دفترچه شماره ۳ این 
گروه آزمایشی که شامل دروس فیزیک و 
شیمی  است نیز حاوی 70 سؤال با زمان 

پاسخگویی ۸0 دقیقه خواهد بود.
گروه  مورد  در  سنجش،  سازمان  رئیس 
برای  گفت:  نیز  تجربی،  علوم  آزمایشی 
نیز، عالوه بر دفترچه  این گروه آزمایشی 
با   اختصاصی  دفترچه  سه  عمومی، 
شده  گرفته  نظر  در  مجزا  پاسخنامه های 
ویژه  دفترچه ها  این  از  یکی  البته  که 
متقاضیان استفاده از سهمیه بهیاری است. 
دفترچه دوم گروه آزمایشی علوم تجربی، 
زیست شناسی  و  ریاضی  دروس  شامل: 
پاسخگویی زمان  با  سؤال   ۸0 حاوی 

90 دقیقه، و دفترچه سوم، شامل: دروس 
فیزیک، شیمی و زمین شناسی حاوی ۸5 
و  بود،  خواهد  زمان  دقیقه   90 و  سؤال 
دفترچه متقاضیان رشته بهیاری نیز شامل: 
20دقیقه  پاسخگویی  زمان  با  سؤال   ۳5

است. 
وی افزود: برای گروه آزمایشی علوم انسانی 
نیز دو دفترچه اختصاصی با دو پاسخنامه 
مجزا در نظر گرفته شده که دفترچه شماره 
ادبیات   و  زبان  اقتصاد،  ریاضی،  شامل:   2
فارسی، و علوم اجتماعی، شامل: ۸5 سؤال 
و زمان پاسخگویی ۸0 دقیقه، و دفترچه 
شماره ۳، شامل: زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، 
فلسفه و منطق و روان شناسی با 90 سؤال 

و زمان پاسخگویی ۸0 دقیقه خواهد بود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در 
مورد آزمون سایر گروه های آزمایشی، نیز 
و  هنر  آزمایشی  گروه های  آزمون  گفت: 
زبان های خارجی، یک دفترچه عمومی و 
پاسخنامه های  با  اختصاصی  دفترچه  یک 
مجزا خواهد داشت که دفترچه اختصاصی 
گروه آزمایشی هنر، شامل: 160 سؤال با 
دفترچه  و  دقیقه،  پاسخگویی 165  زمان 
اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی 

پاسخگویی  زمان  با  سؤال  حاوی 70  نیز 
105 دقیقه خواهد بود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در 
مورد مشخصات پاسخنامه ها در این آزمون، 
تعداد سؤاالت در  به  پاسخنامه  گفت: هر 
ستون  هر  و  شده،  طراحی  ستون  چهار 
برای هر یک از دروس در نظر گرفته شده 
است که موجب راحتی و آرامش داوطلبان 
ستون ها  فضای  آنکه  ضمن  شد؛  خواهد 
مناسب است و دفترچه و پاسخنامه در یک 
پاکت قرار گرفته و عکس هر داوطلب نیز 

روی آنها درج خواهد شد.
دکتر پورعباس، در پاسخ به سؤالی در مورد 
سراسری  آزمون  در  سهمیه ها  تغییرات 
سال جاری، گفت: تغییرات سهمیه ها در 
کمیسیون مربوط در شورای عالی انقالب 
فرهنگی در حال بررسی است، ولی هنوز 
است؛  نشده  مطرح  شورا  این  صحن  در 
در  تغییری  هیچ  بدون  امسال  آزمون  لذا 
هر  و  شد  خواهد  برگزار  سهمیه ها  مورد 
تصمیمی در این زمینه مربوط به سال های 
که  است  یادآوری  به  الزم  است.  آینده 
شورای  به  زمینه،  این  در  الزم  اطالعات 
تأکید  ولی  شده،  ارائه  فرهنگی  انقالب 
در  قطعاً  سهمیه ها  موضوع  که  می کنیم 

سال جاری بدون تغییر است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در 
مورد سؤاالت آزمون سراسری سال جاری 
تأکید کرد: سؤاالت این آزمون به صورت 
محتوایی و از کتاب های درسی دانش آموزان 
است و مکاتبات و جلسات متعددی در این 
زمینه با وزارت آموزش و پرورش انجام و 

برگزار شده است.
آمار  مورد  در  سنجش،  سازمان  رئیس 
تعداد  گفت:  سراسری،  آزمون  داوطلبان 
واقعی داوطلبان در سال جاری 6۳ هزار نفر 
افزایش یافته است، ولی با توجه به اینکه 
گروه های  آزمون  در  می توانند  داوطلبان 
آزمایشی زبان های خارجی و هنر نیز شرکت 
کنند، در مجموع برای 120 هزار داوطلب 
، بیش از سال گذشته آزمون برگزار خواهد 
در  داوطلبان  تعداد  افزایش  عمده  و  شد، 
گروه آزمایشی علوم انسانی و پس از آن در 
گروه آزماشی علوم تجربی است. در آزمون 
امسال، حدود 61/4 درصد خانم ها حضور 

این  که  به سال گذشته  نسبت  که  دارند 
میزان 60/6 درصد بود، حدود یک درصد 
در  خانم ها  حضور  بنابراین،  است؛  بیشتر 
آزمون سراسری سال جاری، اندکی افزایش 

داشته است.
دکتر پور عباس، با اعالم کاهش داوطلبان 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، گفت: 
رهبری،  معظم  مقام  منویات  به  توجه  با 
ریاضی  رشته  اینکه  و  کشور  نیازهای 
زمینه  این  در  است،  کشور  توسعه  پایه 
مسؤوالن  به  که  دارد  وجود  نگرانی هایی 
نیز منتقل شده است و به نظر می رسد که 
نگاه ویژه هدایت های تحصیلی، حتی باید 
از سال اول دبیرستان برای دانش آموزان 
عزیز در نظر گرفته شود که این موضوع 
در نهادهای مربوط در حال پی گیری است.

کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
سال  آزمون های  در  اساسی  تحول  از 
140۳ خبر داد و گفت: در نظر داریم که 
بدون  و  آزمون های سال 140۳ هوشمند 
این آزمون ها استاندارد، امن  کاغذ بوده و 
بدین  شود؛  برگزار  گذشته  از  راحت تر  و 
هوشمندسازی  و  نوآوری  مرکز  منظور، 
جلسات  و  شده  تأسیس  سازمان  این  در 
فناوری  و  علمی  معاونت  با  متعددی 
ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان 
و دانشگاه های مختلف در این ارتباط، در 

حال انجام است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در 
برگزاری  برای  آماده سازی  فرایند  مورد 
گفت:  کاغذ،  بدون  و  هوشمند  آزمون 
فراهم  آزمون ها  برگزاری  برای  زیرساختی 
می شود که آزمون سراسری ماهی یک بار 
یا دو ماه یک بار به صورت آزمایشی اجرا 
شود و هر داوطلب بتواند انتخاب یکی از 
این آزمون های آزمایشی را اعالم و قطعی 
کند و این نتیجه، برای مدت دو سال اعتبار 

داشته باشد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در 
پایان، خاطرنشان کرد: با آماده سازی مراکز 
امکان  استاندارد در سراسر کشور،  آزمون 
برای  بستر  این  از  بهره برداری  و  برگزاری 
همه آزمون ها فراهم می شود؛ ضمن اینکه 
فرایند تولید بانک سؤاالت نیز تغییر خواهد 
کرد؛ به این منظور، پرتال جدیدی طراحی 
با  آن  است که در  و در حال تست  شده 
روش جدیدی، سؤاالت پیشنهادی استادان 
کشور  سراسر  از  شرایط  واجد  معلمان  و 
دریافت شده و مراحل پایش الکترونیک و 
بررسی آنها نیز از سوی هیأت ممیزه طی 

خواهد شد.
ادامه در صفحه آخر

اخبار هفته

تحول اساسي در برگزاري آزمون ها در سال 1403
رئيس سازمان سنجش اعالم کرد: 
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با تشریح وضعیت 
داوطلبان آزمون سراسری استان قزوین در سال ۱۴۰۰، 
گفت: استان قزوین، در بخش پذیرش از طریق آزمون با 
۱۳/26 درصد در رده ۱۱ کشوری قرار دارد و از میانگین 
سراسر کشور، یک درصد بیشتر در دانشگاه ها پذیرش 

داشته است.
فروردین  روز چهارشنبه ۳1  پورعباس، عصر  عبدالرسول  دکتر 
ماه، در نشستی با عوامل اجرایی آزمون سراسری سال 1401 در 
استان قزوین، که در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( برگزار شد، گفت: بر مبنای نتایج آزمون 
سراسری سال 1400، استان های تهران، البرز، سمنان و یزد در رده 
اول میزان قبولی ها در کنکور قرار دارند و در این میان استان یزد با 

1۸/9 درصد قبولی، نخستین استان است.
وی، با بیان اینکه استان قزوین از استان های رده دوم در میزان 
پذیرش در کنکور است، اضافه کرد: قزوین، در کنار استان هایی 
مثل خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، 
مازندران و آذربایجان شرقی، در ردیف استان های ردیف دوم 
قرار دارد، و از نظر درصد میزان قبولی ها از میانگین کشوری 

باالتر است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مورد وضعیت داوطلبان 
استان  گفت:  سال 1400،  سراسری  آزمون  در  قزوین  استان 
قزوین، در بخش پذیرش از طریق آزمون، با 1۳/26 درصد در 
رده 11 کشوری قرار دارد و با توجه به اینکه میانگین کشوری 
12/29درصد است، از این میانگین کشوری، یک درصد بیشتر 
در دانشگاه ها پذیرش داشته است. ضمناً در حوزه پذیرش بر 
پذیرش  میزان  با  نیز  قزوین  استان  تحصیلی،  سوابق  مبنای 

۳1/67 درصد، استان چهاردهم کشور است.
از  دیگری  بخش  در  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
قزوین  استان  داوطلبان  وضعیت  اینکه  بیان  با  خود،  سخنان 
و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه های  رشته های  پذیرش  در 
فنی و زبان های خارجی، مناسب نبوده است، گفت: در گروه 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، قزوین با 27 درصد قبولی، استان 
بیست وپنجم کشور است، و این نشان می دهد که آموزش و 
پرورش استان سرمایه گذاری خوبی در این رشته انجام نداده 
است؛ ضمن اینکه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون 
سراسری، تعداد صندلی ها از داوطلبان بیشتر است؛ یعنی برای 
250 هزار صندلی 150 هزار داوطلب داریم و 100 هزار صندلی 
آزمایشی  در گروه  داد: همچنین  ادامه  وی  است.  مانده  خالی 
زبان های خارجی، وضعیت استان قزوین مطلوب نیست و با 1/5 
تا 2 درصد قبولی در رشته های این گروه آزمایشی، رتبه ۳0 میزان 
قبولی ها را در اختیار دارد که در این بخش، قم و سمنان استان های 
اول و دوم هستند. استان قزوین در میزان پذیرش و قبولی رشته های 
گروه آزمایشی علوم تجربی با 10/46 درصد، رتبه 14 کشور را دارد و 
باالتر از میانگین کشوری قبولی دارد؛ اما در گروه آزمایشی علوم 
انسانی، وضعیت این استان از بقیه رشته ها بهتر است و رده نهم 

میزان قبولی های کشوری را در اختیار دارد.

رتبه یازدهم استان قزوین در ميزان درصد 
قبولی در آزمون سراسري سال 1400

دکتر پورعباس عنوان کرد:

سازمان  آزمون های  امور  معاونت  سرپرست 
وضعیت  تشریح  با  کشور،  آموزش  سنجش 
در  سمنان  استان  سراسری  آزمون  داوطلبان 
سال ۱۴۰۰، از آمادگی این سازمان، برای دریافت 
به  دانشگاه ها  پیشنهادهای  و  نظرها  بررسی  و 

منظور برگزاری آزمون های هوشمند خبر داد.

دکتر حسن مروتی، در نشست هماهنگی عوامل اجرایی 
کنکور 1401، در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، 
گفت: آزمون سراسری در سال جاری دارای تغییراتی 
در تعداد دفترچه و سؤاالت است. در آزمون سراسری 
پاسخنامه  یک  و  سؤال  دفترچه  دو  قبل،  سال های 
داشتیم، اما در آزمون سراسری سال جاری، دفترچه 
و پاسخنامه سؤاالت عمومی و اختصاصی تفکیک شده 
و داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم 
انسانی، یک دفترچه سؤاالت عمومی و یک پاسخنامه 
دریافت کرده  و سپس دو دفترچه اختصاصی و دو 
پاسخنامه اختصاصی مجزا  برای پاسخگویی به سؤاالت 

دریافت می کنند.
وی تأکید کرد: فقط در گروه آزمایشی علوم تجربی، 
متقاضیان رشته بهیاری، عالوه بر دو دفترچه اختصاصی، 
یک دفترچه سؤاالت ویژه بهیاران را الزم است پاسخ 
دهند و داوطلبان گروه های آزمایشی زبان های خارجی 
و هنر؛ عالوه بر دفترچه سؤاالت عمومی،  یک دفترچه 

اختصاصی با پاسخنامه مجزا نیز در اختیار دارند.
دکتر مروتی ادامه داد: پاسخنامه ها روان سازی شده 
تا داوطلبان کمتر اشتباه کنند و برای هر درس نیز 

یک ستون در نظر گرفته شده است. ضمناً سؤاالت 
آزمون سراسری در سال جاری نیز بر اساس محتوای 

کتاب های درسی خواهد بود.
امور آزمون های سازمان سنجش  سرپرست معاونت 
سراسری  آزمون  داوطلبان  تعداد  کشور،  آموزش 
امسال را بیش از یک میلیون و 4۸9 هزار نفر اعالم 
و  داوطلبان زن  از  از 61 درصد  بیش  و گفت:  کرد 
آزمون  این  در  شرکت کنندگان  درصد   ۳9 حدود 
آزمون  در  شرکت  متقاضیان  تعداد  و  هستند  مرد 
سراسری، نسبت به سال گذشته، حدود  ده درصد 

افزایش دارد.
سراسری  آزمون  داوطلبان  تعداد  به  مروتی،  دکتر 
گفت:  و  کرد  اشاره   1401 سال  در  سمنان  استان 
12 هزار و 500 داوطلب از استان سمنان در آزمون 
سراسری سال جاری شرکت کرده اند، و از این تعداد، 
61 درصد زن و ۳9 درصد مرد هستند که مطابق 

میانگین داوطلبان کشور است.
امور آزمون های سازمان سنجش  سرپرست معاونت 
در  استان سمنان  داوطلب  بیشترین  افزود:  آموزش 
با 4۳96 شرکت کننده  آزمایشی علوم تجربی  گروه 
بوده و کمترین تعداد داوطلب با 15۸4 نفر مربوط 
به گروه آزمایشی زبان های خارجی است. ۳259 نفر 
داوطلب نیز در گروه آزمایشی علوم انسانی، 1679 
نفر در گروه آزمایشی هنر و 1594 نفر نیز در گروه 

آزمایشی علوم ریاضی و فنی شرکت کرده اند.
وی، در مورد وضعیت پذیرفته شدگان استان سمنان 
 ،1400 سال  در  خوشبختانه  گفت:  دانشگاه ها،  در 
در  کشور،  استان های  همه  بین  در  سمنان  استان 
قرار  سراسری  آزمون  پذیرفته شدگان  سوم  جایگاه 

دارد.
دکتر مروتی، هوشمندسازی و برگزار آزمون بدون کاغذ 
را از برنامه های سازمان سنجش برای سال 140۳ اعالم 
کرد و گفت: در مورد این اقدام، آماده دریافت نظرات و 

پیشنهادهای تمامی دانشگاه ها هستیم.
امور آزمون های سازمان سنجش  سرپرست معاونت 
هوشمند  آزمون  از  نمونه ای  افزود:  کشور   آموزش 
آزمون های  از  برخی  در  هم اکنون  الکترونیک، 
زبان های خارجی در حال انجام است و با بسترسازی 
مناسب و تالش مضاعف، می توان همه آزمون ها را در 
سطح کشور، به سمت آزمون الکترونیکی پیش برد.

آرمیده  شهید  و  شهدا  شامخ  مقام  به  احترام  ادای 
در پردیس شهدای دانشگاه سمنان و بازدید از این 
دانشگاه، از دیگر برنامه های سفر سرپرست معاونت 
به  کشور  آموزش  سازمان سنجش  آزمون های  امور 

سمنان بود.

سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان سنجش اعالم کرد:

سازمان سنجش، آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای 
دانشگاه ها براي برگزاري آزمون هاي هوشمند است
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معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، 
با تشریح وضعیت داوطلبان آزمون سراسری استان 
البرز در سال ۱۴۰۰، گفت: تغییرات آزمون سراسری 
سال ۱۴۰۱ با هدف آرامش بیشتر داوطلبان، کاهش 
شده  انجام  آزمون  امنیت  افزایش  و  اشتباه  میزان 

است.
ماه،  فروردین  احسان جمالی، روز چهارشنبه ۳1  دکتر 
در  جاری،  سال  کنکور  تغییرات  هماهنگی  نشست  در 
به  نسبت  امسال  گفت:  البرز،  خوارزمی استان  دانشگاه 
سال های گذشته، تغییراتی در برگزاری آزمون سراسری 
بیشتر  آرامش  هدف  با  تغییرات،  این  که  دارد  وجود 
داوطلبان، کاهش میزان اشتباه و افزایش امنیت آزمون 

انجام گرفته  است.
تام االختیار و حفاظت  نمایندگان  به حضور  اشاره  با  وی، 
آزمون های استان البرز در دانشگاه خوارزمی، که با هدف 
به  عالی  آموزش  آزمون های  برگزاری  برای  هماهنگی 
خصوص آزمون سراسری و کارشناسی ارشد در استان البرز 
صورت گرفته است، گفت: این سلسله جلسات، در تمام 
بازخوردهای  تاکنون  و  می شود  برگزار  کشور  استان های 

بسیار خوبی نیز داشته است.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور افزود: 
تغییرات آزمون سراسری سال جاری، در نحوه اجراست؛ 
بدین صورت که در سال های گذشته، یک پاسخنامه و دو 
دفترچه در اختیار داوطلبان قرار می گرفت، اما در آزمون 

معاون فنی و آماری سازمان سنجش عنوان کرد:

رتبه چهارم استان البرز در ميزان درصد قبولی
 در آزمون سراسري سال 1400

و  عمومی  سؤال های  پاسخنامه  جاری،  سال  سراسری 
تخصصی تفکیک شده است؛ یعنی برای سؤال های عمومی، 
یک دفترچه و پاسخنامه مجزا در نظر گرفته شده، و برای 
سؤاالت تخصصی نیز دو دفترچه و پاسخنامه پیش بینی 
شده و همچنین فاصله گزینه ها از یکدیگر بیشتر و اسم 

درس ها در پاسخنامه ها نیز ذکر شده است.
در  داوطلبان  تحصیلی  سوابق  تأثیر  اینکه  بیان  با  وی، 
به  درصد   40 تا  حداکثر  جاری،  سال  سراسری  آزمون 
صورت مثبت خواهد بود، افزود: تأثیر مثبت به این معنی 
به  منجر  پرورش،  و  آموزش  سوابق  نمره  اگر  که  است 
افزایش کل نمره داوطلب شود، برای او اعمال می شود، 
ولی در صورتی که منجر به کاهش نمره داوطلب شود، 
تأثیری نخواهد داشت و مالک ما نمره آزمون داوطلب 

خواهد بود.
دکتر جمالی، در خصوص وضعیت داوطلبان استان البرز در 
آزمون سراسری سال 1400، گفت: استان البرز، از لحاظ 
وضعیت  سراسری،  آزمون  در  شرکت کنندگان  وضعیت 
خوب و مناسبی دارد؛ به طوری که در این آزمون در سال 
1400 در مجموع در تمامی  گروه های آزمایشی، از نظر 
میزان درصد قبولی، رتبه 4 کشوری را کسب کرده و تقریباً 
در رشته های با آزمون، این وضعیت طی چند سال، ثابت 

مانده است.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور ادامه 
آزمایشی  البرز در گروه های  استان  بهترین وضعیت  داد: 

علوم انسانی و هنر است که رتبه ۳ را کسب کرده و در 
گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی، به 
ترتیب رتبه 7 و رتبه ۸ را در رشته های با آزمون، از لحاظ 
درصد قبولی، کسب کرده است؛ در مجموع، این استان در 
رشته های با آزمون و  صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، رتبه 

15 را کسب کرده است.
وی، در پایان، ابراز امیدواری کرد که آزمون سراسری سال 
1401 به عنوان بزرگترین آزمون علمی کشور، با همکاری 
صحت  با  سنجش،  سازمان  همکار  آموزشی  مراکز  تمام 
مانند  نیز  آزمون  این  نتایج  و  شود  برگزار  کامل  دقت  و 
سال های گذشته، در شهریور ماه اعالم شده و دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی از مهر ماه کالس های آموزشی خود 

را آغاز کنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اصالحات مربوط به دفترچه هاي راهنماي پذیرش دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد 
ناپيوسته دانشگاه پيام نور  )نوبت بيست و دوم( و  دانشگاه آزاد اسالمي )نوبت اول( 

ورودي مهر ماه سال 1401
پیرو انتشار دفترچه هاي راهنمای پذیرش دوره هاي فراگیر کارشناسي ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور )نوبت بیستم و دوم( و دانشگاه آزاد اسالمي )نوبت اول( 
ورودي مهرماه سال ۱۴۰۱ در تاریخ هاي ۱۰ و ۱۴۰۰/۱2/2۳، و اطالعیه اصالحی مورخ 1400/12/20، با توجه به اعالم اصالحات مربوط به دفترچه هاي راهنماي 

آزمون فوق الذکر، توضیحات ذیل به اطالع مي رسد.
در صفحه 1۸ دفترچه  راهنماي آزمون مذکور مربوط به دانشگاه پیام نور )نوبت بیستم و دوم( و صفحه 17 دفترچه  راهنماي مذکور مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي )نوبت 
اول( در رشته امتحاني حقوق جزا و جرم شناسي )کد 10۳7(، نام منبع درسي حقوق کیفري اختصاصي جرایم علیه اشخاص )نام درس حقوق جزاي اختصاصي 

۱، کد درس ۱22۳۱79( به شرح جدول ذیل اصالح می گردد:

حذفیاتنام ناشرنام مؤلفنام منبع درسی

فصل هاي ۳ و 6 از این منبع درسي حذف شده است.میزانمیرمحمد صادقیحقوق جزاي اختصاصي )۳( جرایم علیه تمامیت جسماني اشخاص
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دانش آموزانی که در هنگام مطالعه تنها به خواندن مطلب 
می پردازند، نسبت به دانش آموزانی که در هنگام مطالعه، 
و  هستند  کمتری  بازده   دارای  می کنند،  خالصه برداری 
به همین علت، دانش آموز به مرور، عالقه  خود را نسبت 
به مطالبی که می خواند، از دست داده و نمی تواند به آن 
توجه کند؛ در نتیجه، مطالب به صورت فعاالنه در ذهن 
وي پردازش نمی شود؛ به طور مثال، شما ناگهان متوجه 
مي شوید که در صفحه  45 کتاب هستید، بی آنکه بدانید 
در همان صفحات  گذشته، چه خوانده اید؛ انگار فقط آنها 
خالصه نویسی  مطالعه،  هنگام  اگر  پس  زده اید؛  ورق  را 
کنید، حاصل کار مفیدتر از زمانی است که صرفاً مطالب 
را می خوانید؛ زیرا در زمان خالصه نویسی، مغز شما، حالت 
مطالب  به  توجهتان  که  و سبب می شود  دارد  فعال تری 
بیشتر شود، و احتمال آنکه مطالب را طوری پردازش کنید 

که معنای شخصی برایتان داشته باشد، افزایش مي یابد.
  برای شما داوطلبان عزیز کنکوری، و حتی دانش آموزانی 
که مشغول درس خواندن هستید، خالصه  نویسي به چهار 

یکی از کارهای بسیار مهمی که شما داوطلبان 
عزیز در طی مطالعه و آمادگی برای کنکور باید 
انجام دهید این است که از روش خالصه برداری 
همان طور  ببرید.  بهره  مطالعه  زمان  در  مطالب 
تأثیر  خالصه برداری،  می دانید،  شما  همه  که 
بسیار زیادی بر میزان پیشرفت و یادگیری شما 
اهمیت  از  داوطلبان  بیشتر  اینکه  با  می گذارد. 
روش های  اما  هستند،  مطلع  خالصه برداری 
را  آن  صحیح  شیوه های  و  خالصه برداری 
نمی دانند. به همین دلیل در این مقاله تصمیم 
گرفته ایم تا شما را با خالصه نویسی، اهمیت آن 
و شیوه های صحیح انجام این کار، بیشتر آشنا 

کنیم. 

دلیل پیشنهاد مي شود: اول اینکه هنگام مطالعه در عمیق تر 
کردن یادگیري و دقیق خوانی مؤثر است. دوم آنکه حجم 
و زمان مرور کمتر شده و امکان مرورهاي چندین باره را 
برای شما به شکلي سریع فراهم مي  کند. سوم آنکه اگر 
به هنگام  انجام گیرد،  به شیوه اي صحیح  خالصه نویسی 
با  مقایسه  در  مؤثرتری  و  بهتر  کارآیی  بازاخونی،  و  مرور 
مطلب اصلی خواهد داشت، و چهارم آنکه، خالصه نویسی، 

این امکان را فراهم مي کند تا تمام مطالب و مباحث مرتبط 
با یک موضوع را که در کتاب درسي، جزوه، کتاب کمک 
آموزشي و هر منبع دیگري پراکنده است، در یک جا جمع 
 آوري کرده، از پراکنده خواني جلوگیري نموده و در وقت و 

زمان خود صرفه جویی کنید.  

روش هاي مختلف خالصه كردن
مجزا  ابزار  یک  تنها  کنید،  نویسي  خالصه   اینکه  برای   
یک  برای  است.  یادداشت  دفترچه  هم  آن  و  دارید  الزم 
خالصه نویسی خوب، شما باید تمام خالصه های یک درس 
را در یک دفترچه یادداشت کنید و از خالصه  نویسي در 
برگه هاي پراکنده و صحافي نشده خودداري نمایید؛ 
زیرا با گذر زمان، حجم یادداشت ها افزایش خواهد 
یافت و ترتیب آنها به هم خواهد خورد و یافتن و 
و  مي طلبد  زیادي  انرژي  و  زمان  آنها  کردن  مرتب 
کاري خسته کننده خواهد بود. خالصه  نویسي، شامل: 
فنون مختلف یادداشت برداري، حاشیه نویسي، خط کشي 
زیر جمالت، دسته  بندي و عالمت گذاري مي شود که بسته 

 استفاده از عالمت  گذاري، سرآغاز 
خوبي براي مطالعه دقيق و فعال 
است. دقت داشته باشيد که در 
استفاده از عالمت  ها و انتخاب 
جمالتي که خط کشي مي  شوند، 

زیاده  روي نکنيد؛ چرا که در 
مطالعه  هاي آتي و بازخوانی 

مطالب، حوصله  تان سر مي رود

خالصه نویسی؛

راهی کوتاه و گویا

برای یادگیری و بازخوانی
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یادگیری

به شرایط و نوع مطالعه، می تواند مختلف بوده و حتی برای 
یک درس، موارد متعددی را شامل شود. 

عالمت گذاری
بهترین فن مطالعه، درگیر شدن با مطلب یا به اصطالح، 
مطالعه فعال است. عالمت گذاري، سریع ترین روش براي 
مطالعه فعال است و البته نکات مهم را نیز مشخص مي کند. 
زماني که مطلبي را مطالعه مي کنید، جایي که برایتان سؤال 
باقي مي  ماند و مطلب را به طور کامل متوجه نمي  شوید، از 
عالمت سؤال )؟( استفاده کنید و کنار آن مطلب عالمت 
بزنید. هر جا که احساس نمودید مطالب، پرسش  خیز بوده 
و در آن به نکته مهمی اشاره شده است، عالمت تعجب 
یا عبارت کلیدي  به یک کلمه  بگذارید، و جایي که   )!(
برخوردید، دور آن را خط بکشید و پاراگراف هاي مهم را 
با ستاره )*( مشخص کنید. به طور کلي، هنگام مطالعه، 
استفاده از عالمت  گذاري، سرآغاز خوبي براي مطالعه دقیق 
و فعال است. دقت داشته باشید که در استفاده از عالمت  ها 
و انتخاب جمالتي که خط کشي مي  شوند، زیاده  روي نکنید؛ 
چرا که در مطالعه  هاي آتي و بازخوانی مطالب، حوصله  تان 

سر مي رود.

خط كشيدن زیر مطالب مهم
یکی از شیوه هایی که در خالصه نویسی به کار می رود، خط 
کشیدن زیر مطالب مهم است. معموالً این روش در میان 
بیشتر دانش آموزان و داوطلبان از محبوبیت برخوردار است؛ 
زیرا هم راحت تر از یادداشت برداری است و هم داوطلب 
احساس می کند که مطالب مهم را بدون کمترین تغییری 
خالصه کرده است. برای خط کشیدن زیر مطالب مهم، بهتر 
است که از خودکارها، مدادها یا ماژیک های رنگی استفاده 
کنید؛ مثاًل مطلب بسیار مهم را با یک رنگ، مطالب کمتر 
مهم را با رنگ دیگر و مطالب هر فصل یا موضوع را نیز با 
رنگی خاص خط بکشید. انجام این کار باعث می  شود تا هم 
مطالب، بیشتر در ذهن شما باقی بماند و هم تنوع بیشتری 

داشته باشد و زود خسته نشوید. 
مطالب،  زیر  کشیدن  روش خط  به  در خالصه نویسی    
باید توجه داشته باشید که با وسواس اینکه ممکن است 
مطلبی از قلم بیفتد، زیر همه مطالب را خط نکشید؛ زیرا 
حاصل کار، صفحه ای پر از خط در زیر جمالت می شود، نه 
یادگیری بیشتر. اگر شما در هر صفحه، زیر مطالب زیادی 
را خط بکشید، احتمال کاهش یادگیری وجود دارد و نشانه  

اصلي  ترین نوع خالصه 
 نویسي، یادداشت  برداري است. 
یادداشت برداری، عبارت است از 
برداشت کليدي  ترین مفاهيم هر 
مطلب و ثبت آن در دفترچه اي 

جداگانه به شيوه اي خاص که در 
مرورهاي آتي کارایي داشته باشد

آن است که این وسیله را جانشین توجه واقعی به مطلب و 
برگرداندن مطلب به زبان خود کرده اید. چیزی که هنگام 
انجام این کار باید مّد نظر قرار دهید و زیر آن را خط بکشید، 
تعریف های  کلی،  نتیجه گیری های  مانند:  مهم،  اطالعات 
کلیدی و جمله های اصلی، که وظیفه  آنها توضیح و تشریح 
نکات است، جمالت کلیدی، نکات تستی و ... است؛ بدون 

اینکه به اندیشه  اصلی مطلب خدشه ای وارد آید.

 حاشيه نویسي
یکی از کارهای مهمی که در خالصه نویسی می توانید انجام 
این است که حاشیه نویسی کنید. حاشیه نویسی،  دهید، 
با هدف انتقال مجموعه اي از مطالب مهم و خالصه شده 
از متنی است که شما مطالعه کرده اید. در حاشیه نویسی 
می توانید کلیدي ترین جمله هر پاراگراف را استخراج و به 
زبان خودتان در حاشیه کتاب یا جزوه یادداشت کنید. برای 
انجام این کار، در پایان هر پاراگراف از خودتان بپرسید که 
این پاراگراف قصد داشت چه مطلبي را به من بیاموزد، و آن 
را در یک جمله و با زبان خودتان، نه به صورت کتابي، بیان 
کرده و یادداشت نمایید؛ به عالوه مي توانید سؤال، انتقاد یا 
هر مطلب دیگري را که مربوط به همان موضوع است و در 
جاي دیگري خوانده اید، حاشیه نویسي کنید. این فرآیند به 

تمرکز فکر، دقت، حفظ و یادگیري بهتر شما کمک مي کند.

دسته بندی
از روش هاي مهم خالصه  نویسي، دسته بندي  یکي دیگر 
تاریخ  مانند:  مباحثي  براي  این روش،  به کارگیري  است. 
ادبیات یا احادیث درس دین  و زندگي، که شامل دسته ها 
و طبقه  بندي  هاي مختلف است، بسیار مفید است. روش 
انجام کار نیز به این صورت است که باید مطالب مختلفي 
را که مي توان در یک دسته قرار داد، یک جا نوشت و آنها را 
دسته  بندي کرد؛ به عنوان مثال، مي شود شاعران را بر حسب 

قرن، یا احادیث را بر اساس اشخاص، دسته  بندي نمود.

 یادداشت  برداري
اصلي  ترین نوع خالصه  نویسي، یادداشت  برداري 
و همین  یادگیری طوالنی مدت  به  است که می تواند 
مؤثری  بسیار  کمک  شما  وقت  در  جویی  صرفه  طور 
نماید. یادداشت برداری، عبارت است از برداشت کلیدي 
دفترچه اي  در  آن  ثبت  و  مطلب  هر  مفاهیم   ترین 
جداگانه به شیوه اي خاص که در مرورهاي آتي کارایي 
باید  شده  یادداشت  برداري  برگه  هر  باشد.  داشته 
داراي دو ویژگي مهم باشد: اول اینکه باید خالصه 
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یادگیری

دستور  عربی،  قواعد  انگلیسی،  گرامر  منطق،  شیمی، 
ادبی،  آرایه های  و  اقتصاد  نگارش،  آیین  و  فارسی  زبان 
نمودارهای  قواعد، رسم  و  فرمول ها  یادداشت  از طریق 
الزم و طبقه بندی دقیق اجزای هر مبحث فراهم می آید 
مرور  در  یادآوری  و  تسلّط  منظور  به  که  است  الزم  و 
و بازخوانی مباحث خالصه نویسی شده، برای هر مورد 

مثالی آورده شود. 
و  استثنایی  موارد  سوي   از  گاهی  قواعد،  اغلب  چون 
تبصره ها نقض می شود، این نکات خالف قاعده نیز باید 
یادداشت و آموخته شود؛ در واقع، اهمیت استثناها از 
قواعد خیلی بیشتر است و عموماً، سؤاالت مهم و اساسی 
در  می شود.  استخراج  مطالب  این  میان  از  نیز  کنکور 
درس های هم گروه ریاضیات، توجه به این نکته ضرورت 
دارد که بدانیم توانایی حل مسائل با توانایی تست زنی 
خیلی تفاوت دارد، و مورد دوم، بسیار دشوارتر و  انجام 

آن، مستلزم تمرین و تکرار فراوان است. 
در خالصه نویسی درس های تشریحی و حفظ کردنی، از 
قبیل: معارف اسالمي، تاریخ، جغرافیا، تاریخ ادبیات، 
روان شناسی،  اجتماعی،  علوم  شناسی،  جامعه 
فلسفه، زیست شناسی، زمین شناسی، ادبیات و 
تشریحی(، باید  و  تعریفی  شیمی )بخش های 
مطالب  و  بخوانید  را  گفتار  یا  فصل  هر  کل 
اساسی و مهم را به شکلی برجسته مشخص 
سازید و آن گاه نکات مشخص شده را نیز 

در یک دفتر جداگانه یادداشت کنید.
خط کشیدن زیر جمله ها و یادداشت برداری 
از جمالت  تنها و خالصه نویسی  از خواندن 
خط کشی شده، مؤثرتر است؛ پس باید به هنر 
خالصه نویسی مجهز بود تا از زمان، و نیز از 

امکانات، بیشترین استفاده را کرد. 
که  می کنند  گمان  داوطلبان  از  برخی 
خالصه نویسی، باعث گرفته شدن وقت مطالعاتی 
صرف  آن  برای  که  وقتی  به  نسبت  و  می شود  آنها 
این موضوع  دارد؛ در حالی که  می کنند، سود کمتری 
بهره گیری  خالصه نویسی،  مزایای  از  است.  برعکس 
زمان  مدت  در  شده  نویسي  خالصه  یادداشت های  از 
کوتاه و صرفه جویی در زمان، تسهیل در برخورداری از 
محتویات مهم کتب و جزوات در حجم کم، ایجاد انگیزه 
در دانش آموزان برای مطالعه، کمک به در خاطر سپردن 
مطالب و از یاد نرفتن آنها و کمک به تمرکز فکر هنگام 

خواندن کتاب و جزوه است. 
تاریخ یادداشت  برداري را در گوشه برگه یادداشت نمایید تا 

در زمان  هاي خاص مرور سر درگم نشوید. 
به خاطر داشته باشید که در برنامه ریزی خود، زمان هایی 
را باید به مرور اختصاص دهید و در این زمان های مرور، 
به جای مطالعه دوباره کتاب یا جزوه، خالصه هایی را که 

برداشته اید، مطالعه کنید. 
در هر بار مرور خالصه ها، نسبت به مرورهای قبل، می توانید 
بخشی از خالصه ها را که به طور کامل یاد گرفته اید، حذف 

کنید تا در وقتتان صرفه جویی شود.

و کلیدي باشد؛ یعني آنچه را که یادداشت مي کنید، 
اصلي  متن  در  که  آنچه  از  کمتر  بسیار  حجمي  باید 
موجود است، داشته باشد. دومین ویژگي یادداشت  
یعني  یادداشت  هاست؛  بودن  تداعي گر  برداري، 
انتقال آن  پاراگراف و متن قصد  همه آنچه را که 
انتقال  شما  به  بتواند  یادداشت ها  این  داشت،  را 
یادداشت  ها  ساده،  بیان  یادآوري  نماید؛ به  و  دهد 

باید مفید، اما مختصر باشند.
ممکن است که در ابتدا، شما در به کارگیری هر یک از 
این روش های خالصه نویسی، با مشکل مواجه شوید، اما اگر 
بخواهید و اراده کنید که مطالعه خوبی برای کنکور داشته 
باشید، حتماً می توانید به تدریج، مطالب را به بهترین شکل 
ممکن خالصه برداری کنید. به خاطر داشته باشید که یک 
مطلب، بسته به اهمیت و تستی بودن آن، می تواند به همه 

اشکال یا یک شکل خالصه نویسی شود. 
در خالصه نویسی، نکات زیر را باید رعایت 

کنید تا در وقت خود صرفه جویی کرده 
و از زحمت خودتان هم بهترین نتیجه را 

بگیرید:
یادداشت ها  کردن  کارا  راه های  از  یکی   

نگرفتن  به کار  ثبت کلمات مهم،  به هنگام 
کلمات اضافی است. در خالصه نویسی، هر قدر 

کوتاه تر  عبارت های  و  کمتر  کلمات  با  اطالعاتی 
بنابراین،  است؛  باالتر  آن  کارآیی  شود،  نقل 
چند  در  را  زیادی  نسبتاً  اطالعات  که  هنگامی 
کارا  شما  یادداشت های  می کنید،  خالصه  کلمه 
هستند. در یادداشت ها باید هدفتان این باشد که 
معلم،  از درس  اعم  حتی االمکان مطالب مختلف 
مفید  و  کوتاه  جمله های  در  را  جزوه  و  کتاب 
بگنجانید. انجام این کار سبب می شود که توجه 
باید  به اطالعات مهم متمرکز شود.  شما صرفاً 
که  جمله هایی  از  یعنی  جمله ها،  گونه  این  از 

کلی ترین و محوری ترین اطالعات را در بر دارند، 
از لحاظ اهمیت  یادداشت بردارید و به جمله هایی که 
توجه  اطالعات جزئی ترند،  حاوی  و  ساختاری، ضعیف 

چنداني نکنید. 
مورد  موضوع  کلیات  باید  ابتدا  خالصه نویسی،  در   
توجه قرار گیرد و موضوعات به صورت نمودار درختی 
پرداخته  موضوع  آن  جزئیات  به  سپس  و  شود  رسم 
ایده  شود. در خالصه نویسی باید دقت کرد که معموالً 
و  شود  بیان  پاراگراف  اول  جمله   دو  در  اصلی  نکته   و 
اما  باشد؛  مطلب  این  توضیحات  شامل  پاراگراف،  بقیه  
یادآوري این نکته بدان معنی نیست که بقیه  متن، مهم 
نیست، بلکه در ادامه  متن باید به کلمات کلیدی به کار 
رفته شده در آن، مانند: »نخستین«، »مهم ترین عامل«، 
»بیشترین تأثیر«، »نکته  اساسی«، »در نتیجه« و مثبت 

یا منفي بودن افعال توجه کرد.
انجام  کارهایی که می توانید در خالصه نویسی  از  یکی 
و  اصلی  موضوعات  ارتباط  طرز  که  است  این  دهید، 
به  تا  دهید  نمایش  درختی  نمودار  کمک  به  را  فرعی 

درک بهتر مطالب کمک کند. 
به کشیدن خط  ابتدا  در هنگام مطالعه  مباحث درسی، 
در زیر مطالب اصلی، مهم و با اهمیت بپردازید و سپس 
خالصه نویسی کنید؛ زیرا انجام دو فعالیت مجزا، یادگیری و 
خالصه نویسی در یک زمان واحد، باعث ایجاد اخالل و عدم 

تمرکز در انجام هر دو عمل می شود. 
خالصه نویسی شما، چنان چه شامل خالصه  مباحث درسی، 
نکات مهم در کتاب درسی و جزوات یا تست های غلط و 
»نزده« شما در آزمون ها و مجموعه های تست  باشد، دارای 
ارزش درسی باالست و الزاماً نباید فقط از داخل کتاب یا 

جزوه  شما جمع آوری شود.
هنگام مطالعه  مطالب خالصه نویسی شده، که حاوی خطوط 
اصلی و پیامدهای مهم است، به کم اهمیتی مطالبی پي 
مي بریم که در زمان خالصه نویسی، مهم جلوه کرده اند یا 

به علت گذشت زمان و مرور مطلب، اهمیت اولیه را ندارند؛ 
پس این نکات را حذف کنید. 

متن  با  مناسب  سبکی  انتخاب  به  خالصه نویسی،  در 
زمان،  لحاظ  از  افعال  یکنواختی  رعایت  شده،  خالصه 
توجه به حجم مطالب و عدم تصرف در پیام ها و محتوای 
و  فرمولی  درس های  خالصه  کنید.  توجه  اصلی،  متن 
فیزیک،  ریاضیات،  شاخه   درس های  مانند:  قاعده دار، 

یکی از راه های کارا کردن 
یادداشت ها به هنگام ثبت کلمات 
مهم، به کار نگرفتن کلمات اضافی 

است. در خالصه نویسی، هر 
قدر اطالعاتی با کلمات کمتر و 
عبارت های کوتاه تر نقل شود، 

کارآیی آن باالتر است
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از مهم ترین دالیل اهمیت دروس عمومی در کنکور 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیشتر داوطلبانی که خود را برای کنکور آماده می کنند، 
از زمانی که تصمیم به مطالعه می گیرند، برای درس های 
اختصاصی خود برنامه ریزی کرده و زمان خوبی را برای این 
درس ها در طی هفته در نظر می گیرند؛ در واقع، بیشتر 
داوطلبان، به دلیل اهمیتی که برای دروس اختصاصی خود 
قائل هستند، سعی می کنند که این درس ها را به اندازه 
به  آنها را  تا زمان برگزاري کنکور  کافی مطالعه کرده و 
خوبی یاد بگیرند. همین موضوع باعث می شود تا رقابت 
در دروس اختصاصی در میان داوطلبان هر زیر گروه، به 
دانشگاه های  و  به رشته ها  میان کسانی که  خصوص در 

خوب فکر می کنند، زیاد باشد. 
با وجود تالشی که داوطلبان آزمون سراسری برای مطالعه 
دروس  از  داوطلبان  از  برخی  دارند،  اختصاصی  دروس 
عمومی غافل می شوند و این اشتباه باعث می شود تا کسانی 
که دروس عمومی را به خوبی مطالعه کرده اند، وضعیت 
بهتری نسبت به سایر داوطلبان داشته باشند؛ پس اگر شما 
داوطلبان عزیز، در وقت باقی مانده تا زمان برگزاری آزمون 
سراسری، به دروس عمومی با جدیت بیشتری توجه نمایید، 
حتماً می توانید نتیجه بهتری از تالش خود به دست آورید.

همان طور که همه شما عزیزان می دانید، شروع پاسخگویی 
به سؤاالت آزمون سراسري، با دروس عمومی است و اینکه 

یا عمومی ها       اختصاصی ها؟
دردوران جمع بندی به كدام یک از درس ها بپردازیم:

یکي از موضوعات خیلي مهمي که داوطلبان عزیز کنکوری بسیار به آن فکر می کنند، نحوه مطالعه و جمع بندی 
دروس عمومی برای کنکور است. معموالً دانش آموزان کنکوري درباره اینکه مطالعه درس هاي عمومي را از چه 
زماني شروع کنند، نیز دچار تردید هستند و در این مورد همه آنها یک نظر خاص ندارند. اصوالً دو دیدگاه درباره 
زمان شروع مطالعه دروس عمومی وجود دارد: یک دیدگاه این است که درس هاي عمومي، درس هاي ساده اي 
هستند و در زمان خیلي محدود می توان آنها را جمع کرد و به همین دلیل، داوطلبانی که این دیدگاه را دارند، 
مطالعه درس های عمومی را به هفته های آخر باقي مانده تا زمان برگزاري کنکور موکول می کنند. گروه دیگری 
از داوطلبان معتقدند با اینکه درس هاي عمومي، درس هاي ساده اي هستند و ما مي توانیم درصد خیلي باالیي 
در این درس ها کسب کنیم، اما الزم است که وقت مناسبی را در برنامه ریزی درسی خود نیز به آنها اختصاص 
دهیم. این گروه از داوطلبان، معموالً مطالعه دروس عمومی را از بهمن ماه یا حتی قبل از آن شروع کرده و تالش 
می کنند تا در هفته های پایانی باقي مانده تا زمان برگزاري کنکور، جمع بندی خوبی در این دروس داشته باشند.
چه از گروه اول باشید و چه دوم، فرقی نمی کند؛ مهم این است که طبق نظر هر دو گروه، در این روزهای باقی 
مانده تا زمان برگزاري کنکور، زمانی را در برنامه ریزی درسی خود به دروس عمومی اختصاص دهید. تجربه نشان 
داده است که در طول سال هاي اخیر، معموالً دانش آموزاني که نمره هاي خوبي مي آورند، به درس هاي عمومي 
به اندازه درس هاي اختصاصي و متناسب با آن درس ها بها مي دهند و براي آنها وقت مي گذارند. دقت کنید که 
نه به اندازه و مساوي با درس هاي اختصاصي، ولي به طور متناسب و در حّد و اندازه درس هاي اختصاصي، براي 
درس هاي عمومي زمان بگذارید. ما در این مقاله تصمیم داریم تا با توجه به وضعیت هر دو گروه، بگوییم که 
چگونه می توانید در زمان باقی مانده تا برگزاري آزمون سراسري، مطالعه متوازن، مفید و مؤثری در این دروس 
داشته باشید. قبل از هر چیز باید اشاره کنیم که دروس عمومی در آزمون سراسري شما نقش و اهمیت خاصی 

دارند. 
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هر داوطلب به چه میزان از سؤاالت عمومی پاسخ بگوید، 
تأثیر بسیار زیادی بر روحیه او هنگام پاسخگویی به دروس 
چندان  موضوع  این  به  االن  شاید  مي گذارد.  اختصاصی 
فکر نکنید یا اعتقادی به این گفته نداشته باشید، اما الزم 
است بدانید که هر ساله برخی از داوطلبان، به خصوص 
داوطلبانی که کوشش و تالش زیادی کرده اند، به دلیل یک 
شروع نه چندان خوب، روحیه خود را در آزمون سراسري 
تا حدودی از دست مي دهند. گرچه این موضوع به هیچ 
عنوان عمومیت ندارد، اما اگر بتوانید در مدت باقی مانده 
به  را  مناسبی  وقت  سراسری،  آزمون  برگزاری  زمان  تا 
عمومی ها اختصاص دهید، حتماً خواهید توانست با نشاط 

و انگیزه بیشتری در این آزمون به تست ها پاسخ دهید.
دروس عمومی، به خاطر حفظی بودن و جنبه آسان تری 
که نسبت به برخی از دروس اختصاصی دارند، می توانند 
سریع تر و راحت تر در ذهن داوطلبان بمانند. با توجه به 
اینکه داوطلبان زیادی وجود دارند که برای کسب یک رتبه 
خوب، از قبل مطالعه دروس عمومی را در برنامه ریزی خود 
گنجانده اند، شما می توانید با استفاده از این ویژگی دروس 
عمومی و مطالعه آنها در این مدت باقی مانده، درصدهای 

قابل قبولی را در این دروس کسب کنید. 
حاال که شما داوطلبان عزیز به اهمیت دروس عمومی در 
کنکور پی بردید، الزم است که راهکارهایی را برای مطالعه 
این دروس در روزهای باقی مانده تا زمان برگزاري آزمون 
سراسري به کار ببرید. عموماً داوطلبان عزیز در مطالعه یا 
مطالعه نکردن دروس عمومی به سه گروه تقسیم می شوند:
گروه اول کسانی هستند که تا االن مطالعه عمومی ها را در 

برنامه خود لحاظ کرده اند 
االن  تا  احتماالً  از عزیزان هستید،  این دسته  اگر جزو 
باید دروس عمومی را یک دور مطالعه کرده یا در حال 
پایان رساندن مطالعه دور اول باشید. الزم است که شما 
و  اطالعات  میزان  به  توجه  با  بندی،  جمع  دوران  در 
توانایی خود در این دروس، زمان مناسبی را در برنامه 
درسی خود برای جمع بندی و مطالعه نهایی عمومی ها 
زمان  می گوییم  اینکه  کنید:  دقت  بگیرید.  نظر  در 
همان  به  آیا  که  دارد  موضوع  این  به  بستگی  مناسب، 
جمع بندی  برای  را  اختصاصی  دروس  مطالعه  نسبت، 
تمام کرده اید یا اینکه هنوز برای مطالعه اولیه درس های 
مطالب  حجم  اینکه  می خواهید،  زمان  اختصاصی 
یا  زیاد  است:  چقدر  شما  عمومی  دروس  خالصه های 
کم، اینکه چه زمانی از مطالعه اولیه این مطالب گذشته 
و  است،  چقدر  دروس  این  در  شما  یادگیری  و  است، 
اگر زمان زیادی از یادگیری شما گذشته یا اینکه حجم 
اینکه  یا  است  زیاد  دروس  این  در  شما  خالصه های 
درس ها  این  در  شما  یادگیری  که  می کنید  احساس 
را  بیشتری  زمان  باید  دارد،  بیشتری  تکرار  به  احتیاج 
اختصاص دهید  این درس ها  به  بندی  در دوران جمع 

یا برعکس.
گروه دوم کسانی هستند که تا االن از تکنیک هفتاد 

به سی استفاده کرده اند 
تکنیک هفتاد به سی، به روشی گفته می شود که در آن 
شما در برنامه مطالعاتی خود برای کنکور، سهم دروس 
اختصاصی در مقابل عمومی را این گونه در نظر می گیرید 
که هفتاد درصد زمان برنامه را به اختصاصی ها و سی  درصد 
را به عمومی ها اختصاص می دهید. این درصد ممکن است 
در داوطلبان مختلف، متفاوت باشد؛ مثاًل عده ای نسبت 
هشتاد به بیست، نود به ده و .... را پیشنهاد مي کنند و به کار 
مي گیرند. اگر جزو این دسته از داوطلبان هستید، ممکن 
است نتایج مختلفی از این راهکار عایدتان شده باشد؛ یعني 
برخی از شما خوب پیش رفته و گروهی دیگر هم هنوز، 

دروس زیادی از عمومی ها را مطالعه نکرده باشید. برای 
اینکه از زمان باقی مانده، بهترین استفاده را ببرید، نگاهی 
همین طور  و  مانده  باقی  آنچه  کرده اید،  مطالعه  آنچه  به 
نگاهی هم به خالصه هایتان بیندازید. اگر نسبت دروس 
مطالعه نشده عمومی زیاد بود، حتماً سعی کنید که زمان 
در نظر گرفته شده برای عمومی ها را باالتر ببرید، اما اگر 
درکل، دروس شما در قسمت مطالعه نشده در هر دو گروه 
عمومی و اختصاصی تقریباً یکسان بود، با توجه به اینکه 
میزان اطالعات شما در هر گروه چقدر است و هر گروه از 
دروس خوانده نشده در بودجه بندی شما چه سهمی دارند 
و کاًل چقدر مهم هستند، تصمیم بگیرید و به آنها زمان 
اختصاص دهید. دقت کنید که اگر دروس اختصاصی را 
خوانده اید و االن مشغول مرور کلی هستید، در حالی که 
هنوز مقداری از مطالعه اولیه دروس عمومی مانده است، 
حتماً زمان بیشتری را به دروس عمومی اختصاص دهید؛ 
البته این نکته به آن معنی نیست که دروس عمومي، زمان 
بیشتری نسبت به اختصاصی ها داشته باشند، بلکه به آن 
معنی است که زمان به گونه ای باشد که بتوانید تا کنکور، 
مطالعه عمومی ها را به سطح قابل قبولی برسانید. عزیزانی 
که تا االن از این روش استفاده کرده اند، به هیچ وجه نباید 
نگران درصد خود در عمومی ها باشند؛ زیرا با مدیریت زمان 
در وقت باقی مانده، می توانید مطالعه این دروس را به خوبی 

به پایان برسانید. 
گروهی که تا االن اصالً عمومی ها را مطالعه نکرده اند

این گروه از عزیزان معموالً به دو دسته تقسیم می شوند: 
دسته ای که فکر می کنند اگر اختصاصی ها را به خوبی 
رتبه  عمومی ها  به  نیاز  بدون  می توانند  بدهند،  پاسخ 
دلیل  به  که  گروهی  و  کنند،  کسب  خوبی  نتیجه  و 
مطالعه  به  فقط  که  بهتر می دانند  کافی،  وقت  نداشتن 
اختصاصی ها بپردازند. شما داوطلبان عزیزی که در این 
گروه قرار دارید، همانند دو گروه قبلی، حتماً باید سعی 
کنید تا در این فرصت باقی مانده، نگاهی به عمومی های 

خود هم بیندازید. 
حال اگر جزو دسته اول، یعنی آن دسته از عزیزانی هستید 
که تا االن به خوبی دروس اختصاصی را خوانده اید، الزم 
است که در مدت زمان باقی مانده تا کنکور، در حالی که 
مشغول مرور نهایی و جمع بندی پایانی هستید، عمومی ها 
را هم در برنامه خود بگنجانید. برای انجام این کار، نگاهی 
به وضعیت خود در دروس اختصاصی بیندازید و ببینید که 
برای جمع بندی به چقدر زمان به منظور مطالعۀ این دروس 

نیاز دارید. ضمناً به وضعیت خود در دروس عمومی نیز 
نگاهي بیندازید و ببینید که وضعیت شما در این درس ها 
چطور است و کدام درس ها را از قبل تا حدودی یا به طور 
کامل بلدید و کدام درس ها را اصاًل بلد نیستید. در وقت 
باقی مانده، بهترین کار این است که درس هایی از عمومی ها 
بار در دوره جمع بندی مرور  بلدید، یک  را که به خوبی 
کنید، و وقت مناسبی را نیز برای آن درس هایی بگذارید 
که تا حدودی از قبل آنها را می دانید و روی آنها کار کنید؛ 
زیرا اختصاص کمی وقت در این بخش، باعث می شود تا 
شما نتیجه بهتری در آزمون سراسري بگیرید. خوب حال 
می رسیم به درس هایی که شما اصاًل بلد نیستید یا قباًل 
آنها را نخوانده اید. به برنامه و زمانی که در دست دارید، 
توجه کنید. اگر فکر می کنید که می توانید چند درس از 
این مدت  در  را  معارف  و  ادبیات  به خصوص  عمومی ها، 
بخوانید، حتماً این کار را انجام بدهید؛ اما اگر فکر می کنید 
که با اختصاص این وقت به سایر دروس، چه عمومی های 
دیگر و چه اختصاصی ها، نتیجه بهتری می گیرید، از آنها 

صرف نظر کنید.
دسته دوم از این گروه، همان طور که اشاره کردیم، کسانی 
هستند که تا االن عمومی ها را اصاًل نخوانده اند و وقت کافی 
در اختیار ندارند و ترجیح می دهند که در این وقت هم 
به اختصاصی ها بپردازند. این دسته از عزیزان باید تالش 
کنند تا حتی اگر شده است، یک یا دو درس عمومی را 
هم به برنامه خود اضافه کنند. نگران درس های نخوانده 
اختصاصی خود نباشید؛ بلکه به این نکته توجه کنید که 
که  درس هایی  به خصوص  عمومی،  درس های  یادگیری 
حفظی هستند، وقت نسبتاً کمی را از شما می گیرد، اما در 
عوض، جواب دادن به این درس ها باعث می شود تا شما از 
رقبایتان عقب نیفتید؛ پس سعی کنید که حتی اگر شده 
است، وقت کمی را به دروس عمومی اختصاص دهید و 
در آن زمان مورد نظر، به مطالعه و تست زنی این درس ها 
بپردازید. انجام این کار، بهتر از آن است که کاًل آنها را از 
برنامه خود حذف کنید. اگر به هیچ عنوان نتوانستید دروس 
عمومی را مطالعه کنید و وقت کوتاهی در اختیار داشتید، 
به تست هایی در دروس عمومی مراجعه کنید که همراه با 
جواب است، و پس از مطالعه تست، از میان گزینه ها به 
تستی که درست بوده است و جواب را در بر دارد، نگاه 
کنید. انجام این کار باعث می شود تا شما حداقل در مدت 
کوتاه، مطالب کمی را یاد بگیرید. بهتر است که این تست ها 
را از میان تست های آزمون سراسري سال های قبل انتخاب 

کنید.
برای اینکه نتیجه بهتری از تالش خود بگیرید، حتماً به 

این نکات توجه کنید:
به دلیل اینکه بیشتر داوطلبان به دروس اختصاصی، بیشتر 
دروس  مطالعه  که  کنید  سعی  حتماً  می دهند،  اهمیت 
عمومی را در این وقت باقی مانده فراموش نکنید تا نتیجه 

بهتری کسب کنید.
چون دروس عمومی حفظی و فّرار هستند، حتماً در زمان 

نزدیک به آزمون سراسري، آنها را مطالعه و مرور کنید.
تست زنی در دروس عمومی را به عنوان بخشی از مطالعه 
خود در برنامه تان بگنجانید. عالوه بر اینکه پس از هر بار 
مطالعه، چندین تست می زنید، می توانید در ساعاتی خاص 
از برنامه مطالعاتی خود، که به دروس عمومی اختصاص 
دارد، تعدادی از تست هاي همه دروس عمومی یا تعدادی 
از تست هاي یک درس، مانند ادبیات را پاسخ دهید و خود 

را در  آن درس ها بسنجید.
در مجموع به این نکته اشراف داشته باشید که بهترین 
منبع برای تست زنی، تست های آزمون سراسری سال های 

قبل است.
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اطالعیه

 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   1۸44۳ شماره  و   1400/10/29 مورخ   17970/1/101
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون 

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

حذفيات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401



شماره 1272  دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 حضرت علی)ع(:درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید.
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اطالعیه

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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گفت و گو

  آقای پارسا نوروزی نژاد ! با تشکر از اینکه در 
و  اولین  عنوان  به  کردید،  شرکت  گو  و  گفت  این 
مهم ترین سؤال بگویید که هر درس را برای آزمون 
سراسری چطور مطالعه کردید؟ چون اکثر داوطلبان 
برایشان مهم است که بدانند، رتبه های برتر درس ها 
را چطور مطالعه کرده و در واقع از چه راهکارهایی 
بهره جسته اند که توانسته اند درصدهای خوبی را در 

آزمون سراسری کسب کنند.
پارسا نوروزی نژاد:

ادبیات، پنج بخش لغت، امال، آرایه ها،   ادبیات: سؤاالت 

دستور و قرابت معنایی دارد و هر کدام از اینها باید جداگانه 
مطالعه شود. در ادبیات، بخش هایی مثل: لغات یا تاریخ 
کتاب،  دیگر،  عبارت  به  است؛  کتاب  مخصوص  ادبیات، 
منبع اصلی سؤال است. من از سال یازدهم معنی لغات 
را می خواندم و یک روز در میان، نیم ساعت برای آن وقت 
می گذاشتم؛ به طوری که در ناخودآگاهم معنی آنها ثبت 
کاری  گزینه ها  به  هم   لغت   تستی  سؤال های  در  شود. 
نداشتم؛ بلکه دستم را روی لغات می گذاشتم و معنی لغات 
را می گفتم و بعد بررسی می کردم که آیا آنها را درست 
معنی کرده ام یا خیر؛ البته در بخش لغات، سؤال هایی نیز 

وجود دارد که ارتباط بین لغات را بررسی می کند. برای 
مثل:  واژگانی  مثاًل  که  است  این سؤال ها، الزم  به  پاسخ 
»طاق«، »محضر«، »خیره« را که در قسمت های مختلف 
کتاب، معانی مختلفی دارند، یادگرفت و در کنار هم، این 

معانی را حفظ نمود.
برای امال هم باید، عالوه بر تسلط بر معنی و نحوه نوشتار 
کلمات موجود در کتاب ، تست زیاد زد و از یک جا به بعد 
هم خوب است که در حاشیه بعضی از تست ها توضیحی 
قاف  با  »غریب«  واژه  باید  اینجا  چرا  مثال:  برای  نوشت؛ 

نوشته شود یا برعکس.
بخش آرایه ها به نظر من سخت ترین تست های کنکور در 
درس ادبیات است و راه تسلط بر آن هم، بعد از فراگیری 
آرایه ها، فقط تست زدن است. خود من دو جلد کتاب تست 
برای آرایه ها حل کردم و با این همه، به دو تا از تست های 

آرایه ها در کنکور، نتوانستم پاسخ بدهم.
ادبیات  سؤال های  بخش  ساده ترین  دستور  من،  نظر  به 
است. برای تسلط بر این بخش، کتاب درسی مؤثرتر است 
و می شود مباحث دستوری را در درس ها پیاده کرد؛ برای 
مثال، ترکیب های وصفی و اضافی یک درس را پیدا کرد یا 

نقش کلمات درسی دیگر را تعیین نمود.
در مبحث قرابت معنایی هم به تازگی در آزمون سراسری، 
بیت مورد سؤال را از کتاب درسی انتخاب می کنند؛ اما 

 بعضی از
 راه حل ها را
 خودم تبدیل
 به فرمول
می كردم !
)قسمت اول(

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

محکم و مطمئن حرف می زند و همه چیز را با جزئیات و به طور بسیار دقیق توضیح می دهد. 
همین خود نشان می دهد که چقدر اصولی و دقیق درس خوانده است؛ اصاًل مگر می شود که 
مگر  باشی؟   نداشته  ویژگی هایی  چنین  و  باشی  شده  کوچک  شهر  یک  از  کشوری   ۴ رتبه 
بهترین های  جزو  آموزشی،  کمک  و  درسی  کتاب های   و  مدرسه  به  اتکا  با  فقط  که  می شود 
آزمون سراسری بشوی و پشتکاَرت مثال زدنی نباشد؟ از پارسا نوروزی نژاد سخن می گویم؛ 
اهل سبزوار  که   ۱۴۰۰ آزمون سراسری  فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  کشوری   ۴ رتبه 
است و چندی پیش گفت و گویی دوستانه و مفصل با ما داشت و ما در دو شماره، این گفت 
و گو را تقدیم شما می کنیم. در این شماره، درباره نحوه مطالعه دروس مختلف، سخنان او را 
می خوانید، و در شماره بعد، درباره سایر مباحث مرتبط با آزمون سراسری، با نظرات وی آشنا 

خواهید شد.
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گفت و گو

گزینه ها از کتاب درسی نیست. برای این مبحث، اگر از 
سال یازدهم روزی 10 تست بزنید، فوق العاده مؤثر است؛ در 
واقع، مبحث قرابت معنایی، بیش از هر چیز نیاز به استمرار 
در تست زنی دارد. در ضمن، حاشیه نویسی برای تست ها هم 

کمک مؤثری به مهارت یافتن در درک قرابت ها می کند.
عربی: عربی، یک بخش معنی لغات دارد که بسیاری از 
داوطلبان به آن توجه الزم را ندارند، اما خیلی مهم است؛ 
چون کلمات مشابه داریم. همچنین معنی افعال ثالثی مزید 
هم خیلی مهم است و باید معنی افعال ثالثی مزید در هر 
ریشه با هم بررسی شود؛ برای مثال: عامل، تعامل، استعمال 

باید در کنار هم بررسی و معنی شود.
در بخش صرف و نحو عربی نیز باید به ضمایر، ترکیب ها و 
افعال بسیار دقت کرد؛ در واقع، این بخش چند شاه کلید 
دانش آموزان  به  را  آنها  عربی  دبیران  اکثر  که  دارد  مهم 
معرفی می کنند. در کل، معلم های عربی در این بخش، 
تأثیرگذار هستند. ضمناً توانمندی در ترجمه باعث می شود 
که به این بخش هم مسلط شویم. در این بخش، سه تست 
در زمینه نقش کلمات می آید که من برای تسلط بر این 
سه تست، نقش همه کلمات  متن های کتاب عربی مان را 
مشخص کرده بودم. در این بخش، دقت نظر خیلی مهم 
است؛ چون برای مثال، تفاوت اسم مفعول و اسم فاعل در 
بعضی از مصدرها فقط در فتحه و کسره است؛ بنابراین، 

بی دقتی های کوچک مشکل ساز می شود.
معارف اسالمی: برای تسلط بر سؤال های معارف در آزمون 
سراسری، باید به قول معروف کتاب های درسی را 100 بار 
بخوانیم تا ملکه ذهنمان بشود. تست زدن هم مؤثر است؛ 
چرا که در تست ها آیات بررسی و نکات گفته می شود؛ چون 
گاهی اوقات یک تست، یک آیه را به چند بخش تقسیم 
می کند، و از هر بخش نکته یا نکاتی را سؤال می کند. تسلط 

بر معنی آیات هم بسیار مهم است. 
در درس معارف، غیر از اینکه الزم است متن کتاب را کلمه 
به کلمه بلد باشیم، باید به قیدهایی مثل »غالباً«، »اکثراً« 
و ... نیز توجه کنیم و بین مباحث مختلف کتاب نیز که 
در صفحات مختلف است، ارتباط برقرار کرده و در ضمن 

حاشیه نویسی هم بکنیم.
زبان خارجی: الزم است داوطلبان توجه کنند که زبان در 
کنکور، با زبانی که در مؤسسات یاد می دهند، تا حدودی 
فرق دارد. گاه داوطلبانی به دانش زبانشان  تکیه می کنند و 
نتیجه خوبی در کنکور نمی گیرند. به نظر من، برای تسلط 
بر نکات گرامری زبان، لغات و کاربرد های متفاوت آنها باید 
تست زیاد زد. برای تسلط بر درک مطلب  هم الزم است که 
هر روز یا یک روز در میان، یک متن درک مطلب کار بشود.

ریاضی: امسال سؤال های ریاضی، به خصوص در مبحث 
حسابان، خیلی غیراستاندارد بود؛ ولی اگر درباره سال های 
قبل بخواهم صحبت کنم، باید بگویم که فقط تسلط بر 
کتاب درسی برای پاسخگویی به سؤال های کنکور کافی 
نیست و باید برای مباحث حسابان، هندسه و گسسته و 
آمار و احتمال، تست های زیادی را حل کرد؛ البته مبحث 
حسابان یک مزیتی نسبت به بقیه مباحث ریاضی  دارد  و 
مزیت آن هم این است که می شود در این مبحث، از یک 

راه حل کلی برای حل چند مسأله استفاده کرد )هر چند 
سال گذشته این طور نبود(؛ اما هندسه و گسسته این طور 
نیست و هر سؤالی راه حل خودش را دارد و باید زیاد تست 

زد و تمرین کرد تا به تسلط الزم در این مباحث رسید.

در بحث آمار و احتمال هم معموالً از جبر و مجموعه ها 
سؤال می دهند که خیلی ساده است؛ اما خود بحث آمار و 
احتمال نیز می تواند خیلی سخت باشد؛ در واقع، سؤال های 
این بخش یا »رومی روم« است یا »زنگی زنگ«، و برای 
تسلط بر این مبحث، الزم است که تست زیاد زده شود 
و تست ها تحلیل شود و راه حل انتخاب شده هم در کنار 
هر تست نوشته شود. آمار هم سؤال هایش ساده است، اما 
محاسبات زیادی دارد و الزم است که برای حل سؤاالت این 

مبحث، انحراف معیار یا واریانس گرفته شود.
مبحث گسسته، سؤاالت متنوع و گسترده ای دارد و نظریه 
اعداد در گسسته هم خیلی مهم است و سؤاالت سخت و 
متنوع و بسیار پیچیده ای دارد و برای تسلط بر این سؤال ها 
نیز باید تست زیاد زد. گراف هم مثل نظریه اعداد است؛ 
البته سؤال هایش  مثل نظریه اعداد همیشه سخت نیست.

برای هندسه بیش از سایر مباحث ریاضی وقت گذاشتم؛ چون 
سخت تر بود. هندسه دوازدهم، مانند: ماتریکس یا مقاطع 

مخروطی، راه حل کلی برای مباحث دارد، اما در هندسه دهم و 
یازدهم اکثر سؤال ها راه حل خودشان را دارند و باید تست زیاد 
زد و نکات آنها را یادداشت کرد و مرور نمود. راستش بعضی از 

راه حل ها را خود من به صورت فرمول در می آوردم !
وقتی  کنکور،  جلسه  سر  می گفت:  همیشه  ما  دبیر    
سؤال های حسابان را بزنید، تازه وارد مسابقه شده اید، و هر 
چه از سؤال های گسسته و هندسه بیشتر بزنید، از بقیه 

داوطلبان بیشتر پیشی خواهید گرفت.  
فیزیک: این درس، معموالً درس ساده ای است و در کنکور، 
میانگین درصد بچه های خوب و درسخوان در درس فیزیک 
باالست؛ به خاطر اینکه راه حل معلوم است و فرمول دارد و 
قابل حل است؛ البته فیزیک فرمول زیاد دارد و بهتر است 
که داوطلبان، فرمول های مادر را حفظ کنند؛ نه اینکه برای 
هر سؤال، یک فرمول را حفظ کنند؛ در واقع، فرمول های 
مادر جوابگو هستند و با زیاد تست زدن، می توانیم سرجلسه 
امتحان، خودمان در فرمول های مادر به یک فرمول جدید 

برسیم که همان راه حل است.
در کل، اگر مفاهیم فیزیک را بفهمید و بعد فرمول های مادر 
را حفظ کنید و از همه مهم تر اینکه سؤال فیزیک را نیز حل 
کنید، می توانید سؤال های فیزیک را در کمتر از زمان در 

نظر گرفته شده در کنکور، حل کنید.
شیمی : شیمی آخرین درس در کنکور است و داوطلب 
خسته و کوفته به این درس می رسد؛ چون خسته ایم، باید 
به همین خاطر،   ! پیدا کنیم  را  بتوانیم سؤال های مفت 
تا  کرد  حفظ  واژه  به  واژه  را  کتاب  متن  که  است  الزم 
بشود سؤال های حفظی را پاسخ داد. بعد باید سؤال های 
محاسباتی ساده تر را شکار کرد، و این مسأله به تست زدن و 
کارکردن زیاد نیاز دارد. به نظر من، با حل تمرین های زیاد، 

محاسبات قوی می شود. 
                                 ادامه دارد

دبير ما هميشه می گفت که 
سرجلسه کنکور، وقتی سؤال های 

حسابان را بزنيد، تازه وارد 
مسابقه شده اید و هر چه از 
سؤال های گسسته و هندسه 

بيشتر بزنيد، از بقيه داوطلبان 
بيشتر پيشی خواهيد گرفت

شيمی آخرین درس در کنکور است و داوطلب خسته و کوفته به این درس می رسد؛ 
چون خسته ایم، باید بتوانيم سؤال های مفت را پيدا کنيم ! به همين خاطر، الزم است 

که متن کتاب را واژه به واژه حفظ کرد تا بشود سؤال های حفظی را پاسخ داد
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ضریب  ارتقاء  هم اندیشی  نشست   
سراسری،  آزمون های  از  حفاظت 
سنجش  سازمان  رئیس  حضور  با  
تاالر همایش های  آموزش کشور، در 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
این  در  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر 
یک  سنجش،  سازمان  گفت:  همایش، 
حساسیت  دارای  و  اجرایی  و  ملی  نهاد 
ویژه ای است، و حتی اگر مشکل کوچکی 
در برگزاری آزمونی بروز کند، مورد سؤال 
حساسیت  از  نشان  که  می گیرد  قرار 
از سوی  باید  دارد که  مرتبط  موضوعات 

عوامل اجرایی به آن توجه شود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با 
فعالیت ها،  در  رشد  و  نوآوری  به  توصیه 
عادی  خالقیت،  و  نوآوری  با  افزود: 
دقت  و  حساسیت  و  کاهش  انگاری ها 
افزایش یافته و مسیر درست طی می شود.

وی، با بیان اینکه توان کشور در برگزاری 

و  گسترده  بسیار  سراسری،  آزمون های 
قابل تقدیر است، ادامه داد: خوشبختانه 
وجود  سنجش  سازمان  برای  توان  این 
دارد که آزمون های فراتر از کشور برگزار 
مورد  در  همسایه  کشورهای  به  و  کرده 
برگزاری آزمون ها کمک کند؛ ضمن آنکه 
مذاکرات اولیه ای نیز در این باره انجام 

شده است.
آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
آزمون ها،  برگزاری  در  افزود:  کشور 
حوزه  در  سنجش،  سازمان  بر  عالوه 
از  برخی  و  مختلف  دانشگاه های  صف، 
دخیل  پرورش  و  آموزش  مجموعه های  
هستند و فرآیند و مسؤولیت های مهمی 
در  خصوص  به  اجرایی  عوامل  عهده  بر 

استان های مختلف قرار دارد.
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون   
آزمون های  اجرایی  فرایندهای  ادامه،  در 
دقیق  صورت  به  را  سنجش  سازمان 

تشریح کرد و گفت: چند میلیون نفر، با 
احتساب خانواده داوطلبان، با آزمون های 
سراسری در ارتباط هستند که حساسیت 
و  نشان می دهد  را  آزمون ها  اجرایی  کار 
جدی  توجه  آزمون ها  حفاظت  به  باید 
شود؛ هرچند اقدامات زیادی در این باره 
انجام  با کمک های نهادهای ذی ربط نیز 

شده است.
دکتر پورعباس، با اشاره به برنامه سازمان 
آزمون های  برگزاری  برای  سنجش 
هوشمند و بدون کاغذ، خاطرنشان کرد: 
درباره این تحول، برنامه دقیق و مفصلی 
با اجرایی شدن  در حال تکمیل است و 
آن، بسیاری از فرایندها تغییر خواهد کرد؛ 
اما تا زمان برگزاری این نوع آزمون ها باید 
برنامه ریزی مناسبی برای حفاظت از آنها 
صورت گیرد و برای  تحول در برگزاری 
تمهیدات   140۳ سال  در  آزمون ها 
و  فنی  جدید  بخش های  برای  حفاظتی 

الکترونیک اندیشیده خواهد شد.
همچنین، در ادامه، دکتر سعداّل نصیری 
بهشتی،  شهید  دانشگاه  رئیس  قیداری، 
نشست،  این  برگزاری  از  تشکر  ضمن 
آزمون ها  از  حراست  و  حفاظت  گفت: 
البته امنیت در تمام  بسیار مهم است و 
وجوه آن حیاتی و آرامش بخش است، و 
اینکه این هم اندیشی در این دانشگاه  از 

برگزار می شود خرسند هستیم.
علیرضا عباسی، مشاور رئیس و سرپرست 
سنجش  سازمان  حراست  کل  اداره 
معاون  رشیدی  دکتر  و  کشور،  آموزش 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  حراست  مرکز 
فناوری، نیز در این نشست به بیان نکاتی 
پرداختند  آزمون ها  از  حفاظت  درباره 
خصوص  در  آموزشی  کارگروه های  و 
حفاظت  چالش های  و  آسیب شناسی 
حاشیه  در  نیز   1401 سال  آزمون های 

این نشست برگزار شد.

با حضور رئیس سازمان سنجش:

 نشست هم اندیشي ارتقاء ضریب حفاظت از آزمون هاي سراسري برگزار شد

گزارش تصویری 
نشست خبـری 

رئيس سازمان سنجش 


