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نکته

30 ذی القعده، سالروز شهادت 

حرضت امام محمد تقی )ع( بر 

متام مسلامنان تسلیت باد

تا برگزاري آزمون سراسري سال 1۴۰1، چند روز 
بیشتر باقي نمانده است. به همین خاطر، مناسب 
واپسین  هفته«  »یادداشت  ستون  در  که  دیدیم 
از چگونگي  آزمون،  این  برگزاري  از  پیش  شماره 
آزمون  به  مانده  آخر  روزهاي  از  بهینه  استفاده 

سراسري و جلسه آزمون با شما سخن بگوییم.
الف - آخرین روزهاي باقي مانده تا آزمون

1- چند روز قبل از آزمون را به استراحت بپردازید و در 
این هنگام، دیگر مطالعه مطالب جدید را کنار بگذارید؛ 
زیرا در این روزهاي آخر، این مطالعه فقط استرس شما 

را بیشتر مي کند و هیچ ثمري برایتان نخواهد داشت. 
حوزه  کامل  و  دقیق  شناسایي  به  روزها  این  در   -2
امتحاني خود بپردازید. براي انجام این کار، بهتر است 
که به شناسایي حوزه امتحاني تان از روي نقشه شهر یا 
منطقه محل سکونتتان اکتفا نکنید؛ به ویژه در شهرهاي 
بزرگ یا بسیار بزرگ مانند تهران، شخصاً به شناسایي 
تاکسیراني،  خطوط  همین طور  و  آمد  و  رفت  مسیر 
اتوبوسراني، مترو و ... بپردازید تا در روز برگزاري آزمون، 
هنگام خروج از خانه، با خاطري آسوده به سمت محل 

همراه با شما تا آزمون سراسري )بخش آخر(
یادداشت هفته

برگزاري آزمون سراسري حرکت کنید. 
3- سعي کنید که در این چند روز باقي مانده تا آزمون 
سراسري، اوقات خود را در کنار خانواده سپري کرده و 
در این کانون گرم، آرامش الزم را به منظور حضور در 

جلسه این آزمون، براي خود فراهم نمایید. 
4- از پناه بردن به افکار وسواس گونه راجع به همه چیز، 
به ویژه موفق شدن یا نشدن در آزمون سراسري، پرهیز 
کنید. به خاطر داشته باشید که براي موفقیت در آزمون 
سراسري پیِش رو، به فکري باز و ذهني پویا و پر نشاط 

نیاز دارید؛ پس آن را پریشان نکنید.
5- شب برگزاري کنکور، حتماً غذاي کافي، اما سبک، 
بخورید و از خوردن غذاهایي که تا به حال نخورده اید 
از غذاهایي که داراي چربي زیاد و میزان  یا آن دسته 
از  همچنین  کنید.  خودداري  هستند،  باالیي  نشاسته 
اضطراب  رفتن  باال  کافئین دار، که موجب  مواد  مصرف 

مي شود، خودداري نمایید.
6- شب برگزاري کنکور، زودتر از شب هاي پیش از آن 
و به اندازه کافي بخوابید تا سر جلسه آزمون، خواب آلود 

نباشید.
ب - روز آزمون

از  زودتر  ساعت  دو  یکي  حداقل  آزمون،  روز  1- صبح 
روزهاي قبل، از خواب برخیزید.

به  مي توانید  خواب،  از  بي دغدغه  بیدار شدن  براي   -2
بیدار  را  بسپارید که شما  اعضاي خانواده خود  از  یکي 

کند تا آنکه نگران شنیدن زنگ ساعت باشید.
از  قبل  حتماً  دارید،  عادت  روزانه  استحمام  به  اگر   -3
خوردن صبحانه و خروج از خانه، براي شروع یک صبح 

با نشاط، این کار را انجام دهید.
و  مغذي  مواد  شامل  است  الزم  که  را،  4- صبحانه تان 
قندي مثل، مربا، کره و عسل باشد، به طور کامل میل 
در  شما  فکري  قواي  به  خون رساني  جهت  از  تا  کنید 

جلسه آزمون، خللي ایجاد نشود. 
به  است  الزم  آزمون  برگزاري  روز  در  که  وسایلي   -5
کارت  یا  شناسنامه  شامل:  باشید،  داشته  خود  همراه 
ملي عکس دار، کارت ورود به جلسه، مداد مشکي نرم و 
پررنگ به تعداد کافي، پاک  کن و تراش را از قبل آماده 
کنید. ضمناً از بردن وسایلي مانند: تلفن همراه یا ماشین 
حساب و ... به همراه خود در جلسه آزمون، خودداري 
نمایید؛ چون به همراه داشتن وسایل پیشگفته در سر 

جلسه آزمون سراسري، حتي اگر از آنها استفاده نشود، 
تخلف و تقلب محسوب مي شود.

یا آب میوه شیرین، همراه  6- یک بطري متوسط آب 
تا هنگام  ببرید  آزمون  به جلسه  با خود  چند شکالت، 

تشنگي یا افت فشار خون، از آنها استفاده نمایید.
7- با کفش و لباس مناسب، راحت و خنک، در جلسه 

آزمون حضور یابید.
از آغاز آزمون، در حوزه امتحاني  8- یک ساعت پیش 
خود حضور پیدا کنید و احتمال بروز یا ایجاد مشکالتي 
در  نیز  را    ... و  ترافیک  امتحاني چون  در مسیر حوزه 

نظر بگیرید.
9- آزمون خود را با یاد خدا آغاز کنید و براي آرامش 

بیشتر، تنها به او پناه ببرید. 
انتخاب  به  به دقت بخوانید و سپس  را  10- پرسش ها 

»درست ترین« گزینه هر پرسش بپردازید.
11- مواظب باشید که اگر پاسخ سؤالي را نمي دانید، به 
طور حدسي و تصادفي به انتخاب یکي از چهار گزینه 
نپردازید؛ زیرا در صورت انتخاب پاسخ غلط، نمره منفي 
برایتان منظور خواهد شد. همچنین اگر به سؤالي پاسخ 
عالمت  سؤاالت  دفترچه  در  سؤال  شماره  کنار  ندادید، 

بگذارید تا دچار اشتباه نشوید.
12- وقت الزم براي پاسخ به هر سؤالي را در نظر داشته 
باشید و سعي کنید که با پاسخ به پرسش هاي آسان تر 
در آغاز، زماني را براي پاسخ دادن به پرسش هاي دشوار 
به حل سؤاالت دشوارتر  نیز  و در آخر  پس انداز کنید، 

بپردازید.
13- خوشبختانه در سال جاری، با واکسیناسیون بخش 
عوارض  مختلف،  سنی  طبقات  در  مردم  از  گسترده ای 
ناشی از شیوع بیماری کرونا تا حّد بسیار زیادی کاهش 
یافته است و پیش بینی می شود که ویروس کرونا به طور 
از گسترش آن  ناشی  تلخ  از بین برود و حوادث  کامل 
نیز دیگر تکرار نشود؛ اما با این حال، احتیاط شرط عقل 
بر صورت،  ماسک  زدن  قبیل:  از  مواردی،  باید  و  است 
اجتماعی،  فاصله گذاری  شست و شوی مداوم دست ها، 
با مواد ضد عفونی کننده و  ضد عفونی کردن دست ها 
... را همچنان رعایت کرد. سعی کنید که با انجام موارد 
پیشگفته، ضمن حفظ سالمتی خود، به حقوق دیگران 

در این زمینه نیز احترام بگذارید. 
موفق باشید
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و  تام االختیـار  نماینـدگان  هماهنگـی  نشسـت 
مسـؤوالن حفاظـت آزمون سراسـری سـال 1۴۰1 
در همـه شهرستان هــای کشـور، روز سه شـنبه

۳1 خرداد ماه به صورت مجازی برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش، دکتـر 
سـنجش  سـازمان  رئیـس  عبـاس،  پـور  عبدالرسـول 
آمـوزش کشـور، در ایـن نشسـت، گفت: آزمون سراسـری 
سـال جـاری، پـس از دو سـال و نیـم، در فضایـی  بـا 
در  و  برگـزار می شـود  کرونایـی  محدودیت هـای کمتـر 
تالش هسـتیم که ایـن آزمون را با هماهنگـی نمایندگان 
تام االختیـار و عوامـل اجرایی داخلی و خـارج از حوزه های 
آزمون، در سـالمت و شـفافیت کامل در صبـح روزهای 8 

تـا 11 تیـر مـاه برگـزار کنیم.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، بـا بیـان اینکه 
در دوره جدیـد مسـؤولیت در سـازمان سـنجش آمـوزش 
کشـور، بـرای برگزاری آزمونـی امن و آرام بـرای داوطلبان 
عزیـز برنامه ریـزی شـده اسـت، گفـت: در آزمـون سـال 
جـاری، در هـر گروه آزمایشـی، دو تا چهار دفترچه سـؤال 
و پاسـخنامه به داوطلبان داده می شـود کـه این امر باعث 
آرامـش بیشـتر آنهـا، خطای دیـد کمتر و حفظ سـالمت 
آزمـون خواهـد شـد. هـر چنـد کـه ایـن رونـد، فعالیـت 
مضاعفـی را بـرای عوامـل اجرایـی در آزمـون بـه دنبـال 
دارد، ولـی هـدف آن، برقـراری عدالت و امنیـت در آزمون 

است. سراسـری 
رئیـس سـازمان سـنجش، در پایـان، از تمامـی عوامـل 
اجرایی آزمون سراسـری در شهرسـتان های کشـور تشکر 

کـرد و گفـت: امیـدوارم بـا همـکاری همگـی عوامـل در 
سراسـر کشـور، آزمون افتخارآمیزی را پشت سر بگذاریم. 
نزدیـک، جشـنواره ملـی  آینـده  سـازمان سـنجش، در 
سـنجش را برگـزار می کنـد و در این جشـنواره از بهترین 
حـوزه آزمـون و بهتریـن افـراد در برگـزاری آزمون هـای 
مختلفی که سـازمان سـنجش مجری برگزاری آن اسـت، 

تقدیـر می شـود.
در ادامـه ایـن نشسـت، دکتر حسـن مروتی، معـاون امور 
آزمون های سـازمان سـنجش آموزش کشـور، با اشـاره به 
اینکـه آزمـون سراسـری، یکـی از مهم تریـن آزمون هـای 
اجرایـی نظـام آموزشـی کشـور اسـت، در مـورد سـابقه 

برگـزاری آزمـون سراسـری از سـوی سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور، گفـت: امسـال پنجـاه و دومیـن آزمـون 
سراسـری برگـزار می شـود. 11 آزمـون قبـل از انقـالب 
فرهنگـی و 40 آزمون بعد از انقالب فرهنگی برگزار شـده 
اسـت که این مسـیر، حکایـت از تجربـه ای طوالنی و قوی 

در کارنامـه فعالیـت این سـازمان دارد.
وی افـزود: امسـال، یـک میلیـون و 489 هـزار و 220 
داوطلـب در آزمـون سراسـری با هم به رقابـت می پردازند 
کـه نسـبت بـه سـال گذشـته، 121 هـزار و 166 نفـر به 
تعـداد شـرکت کنندگان در ایـن آزمـون افـزوده شـده که 

حـدود 10 درصد بیشـتر از سـال گذشـته اسـت.

اخبار هفته

نشست هماهنگي نمایندگان تام االختیار و مسؤوالن حفاظت آزمون سراسري برگزار شد

در  متقاضیـان شـركت  اطـاع  بـه 
نظیـر  بین المللـی  آزمون هـای 
TOEFL ، GRE،IELTS و... می رسـاند 
بـا توجـه بـه وجـود تعـدادی افراد 
بـا  و شـركت های سـود جـو كـه  
تبلیغـات و وعده هـای واهـی مبنی 
بـا  نظـر،  اخـذ مـدارك مـورد  بـر 
بـه  اقـدام  داوطلـب   مشـخصات 
قابـل  مبالـغ  اخـذ  و  كاهبـرداری 
توجهـی از ایـن افـراد می نماینـد، 
ناظـر  عنـوان  بـه  سـازمان  ایـن 
آزمون هـای  بین المللـی در كشـور، 
ضمن برخـورد قانونـی و معرفی این 
مراكز بـه مراجع قضائی، مـوارد ذیل 
را  برای اطـاع متقاضیـان یادآوری 

می نمایـد:
ایـن  طریـق  از  مداركـی  تنهـا    -  1
قـرار  تأییـد  و  گواهـی  مـورد  سـازمان 

خواهنـد گرفت كـه قباًل مجـری آزمون 
از سـوی ایـن سـازمان مجـوز برگـزاری 
آن را دریافـت نمـوده باشـد؛ لـذا قبل از 
پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت 
سـازمان سـنجش آموزش كشور )بخش 
آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز 
بـودن مركـز اطمینـان حاصـل نماییـد.

2 - بـا داوطلبانـی كـه مرتكـب تخلـف 
شـوند برابـر قانـون برخورد خواهد شـد 
و مشـخصات آنان در فهرسـت متخلفان 
آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد 
گرفـت. ضمنـً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 
آزمون هایـی  در  شـركت  از  سـال   10
كـه ایـن سـازمان برگـزار می نمایـد یـا 
ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. 
همچنیـن در صورتـی كـه متخلفـان در 
ثبت نـام  بـه  اقـدام  محرومیـت  طـول 
در یكـی مراكـز نماینـد، در هـر مرحلـه 

آنـان در  از شـركت  آزمـون  از مراحـل 
آزمـون جلوگیـری به عمـل خواهد آمد.
3 - مراكـز برگـزاری آزمون هـا موظـف به 
رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام 
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صورت 

تخلـف،  مجوز آنـان لغـو می گردد.
مـدارك  بـا جعـل  كـه  داوطلبانـی   -  4
هویتی سـعی در گمـراه نمـودن مجریان 
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد 
و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافـت 
مقـررات  برابـر  گـردد،  اثبـات   ) مـدرك 
برگـزاری آزمون هـا، مـدارك مربـوط بـه 
آنهـا باطـل و از شـركت در آزمون هـا بـه 
مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهند شـد 
و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل هـر گونـه 
اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند مجعول 
و شـركت كـردن به جـای داوطلب اصلی، 
برابـر قانـون مجـازات اسـالمی )تعزیـرات 

مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و 
مجـازات كیفری به همراه خواهد داشـت، 
صـدور  بـرای   متخلفـان  از  گـروه  ایـن 
احـكام قضائـی بـه مراجع قضائـی معرفی 

می گردنـد.
قوانیـن  براسـاس  یـادآور می شـود كـه 
آزمون هـای  امتیـاز  مؤسسـات صاحـب 
ثبت نـام  مراحـل  كلیـه  بین المللـی، 
توسـط  شـخصَا  بایسـتی  آزمون هـا 
در  و  شـود  انجـام  متقاضـی  شـخص 
صـورت عدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از 
شـركت متقاضـی در آزمـون ممانعت به 
عمـل خواهـد آمد و در صورت مشـاهده 
هرگونـه تخلـف در این زمینه بـا افراد یا 
شـركت های سـودجو كـه بـه روش های 
مختلـف اقـدام بـه ثبت نـام متقاضیـان 
می نماینـد  بین المللـی  آزمون هـای  در 

برخـورد قانونـی خواهـد شـد.

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
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ادامه از صفحه اول
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در 
داوطلبان  جوان ترین  و  مسن ترین  مورد 
گفت:  نیز  جاری،  سال  سراسری  آزمون 
 78 نفر  یک  ساله،   81 نفر  دو  امسال 
ساله، دو نفر 75 ساله، سه نفر 74 ساله 
آزمون سراسری  نفر 73 ساله در  و یک 
شرکت کرده اند، و چهار نفر هم 13 ساله 

داوطلب شرکت در این آزمون هستند.
رئیس سازمان سنجش، همچنین به اقدامات 
زیادی که برای حفظ امنیت و حفاظت از 
اشاره  است،  شده  انجام  سراسری  آزمون 
کرد و گفت: 95 درصد شبکه های اجتماعی 
مدعی تقلب، کاذب بوده و به قصد اخاذی 
راه اندازی  آزمون،  این  در  شرکت کنندگان 
شده اند و لذا داوطلبان و والدین آنها باید 
هر چه سریع تر از این شبکه ها و سایت ها 
خارج شوند؛ زیرا عضویت خود داوطلبان یا 
والدینشان در این کانال ها و گروه ها، باعث 

بروز مشکل قانونی برای آنها خواهد شد. 
جاری،  سال  در  افزود:  پورعباس  دکتر 
تعداد دفترچه ها و پاسخنامه ها، با هدف 
از  جلوگیری  و  داوطلبان  خاطر  آرامش 
امنیت  افزایش  همچنین  و  آنها  اشتباه 
آزمون افزایش یافته است؛ ضمن اینکه با 
کمک شرکت های دانش بنیان، دستگاهی 
در  الکترونیک  ابزار  هرگونه  کشف  برای 
همه  در  و  است  شده  تهیه  ابعادی  هر 
جاری  سال  سراسری  آزمون  حوزه های 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی، با بیان اینکه همه اقدامات متقلبان، 
و  سازمان  این  شدید  نظارت  تحت 
داد:  ادامه  دارد،  قرار  امنیتی  نهادهای 
اجیر  فقط  حرفه ای  افراد   از  تعدادی 
می  شوند تا از سؤاالت آزمون سراسری، با 
دوربین های پیشرفته در عینک، گردنبند، 
این  بگیرند.  عکس   ... و  دکمه  ساعت، 
جاری  سال  سراسری  آزمون  در  ابزارها 
کشف خواهد شد و داوطلبان متخلف، به 
محرومیت شرکت در این آزمون از یک تا 
10 سال محکوم می شوند، و کسانی که 
تالش دارند تا در تقلب به دیگران کمک 
کنند، مجازات تا 5 سال حبس خواهند 

داشت.
کرد:  تأکید  سنجش  سازمان  رئیس 

داوطلبان، از آوردن تلفن همراه به محل 
کنند.  خودداری  اکیداً  آزمون  حوزه های 
ضمناً در آزمون سراسری امسال، بازرسی 
انجام خواهد شد  کامل  به صورت  بدنی 
که این مسأله خود به امنیت این آزمون 

کمک خواهد کرد.
داوطلبان  کرد:  تصریح  پورعباس  دکتر 
باشند  داشته  خاطر  اطمینان  عزیز، 
و  امنیت  حفظ  برای  تالش  حداکثر  که 
در  تخلف  و  تقلب  هرگونه  از  جلوگیری 
این آزمون انجام شده است، و آنها از این 

بابت نگرانی نداشته باشند.
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
در مورد نوع سؤاالت در آزمون سراسری 
سال جاری، گفت: این سؤاالت، به صورت 
درسی  کتاب های  مبنای  بر  و  محتوایی 

است.
وی، در پاسخ به سؤالی درباره اعالم نتایج 
آزمون سراسری امسال، گفت: پیش بینی 
اولیه مبتنی  نتیجه  اعالم  شده است که 
مرداد  اواسط  آزمون،  این  کارنامه  بر 
نیز  کوتاهی  فاصله  در  و  شود  انجام  ماه 
انتخاب رشته مجاز شدگان صورت گیرد.

دکتر حسن مروتی، معاون امور آزمون های 
نیز  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
و  دفترچه ها  درباره  نشست،  این  در 
سال  سراسری  آزمون  پاسخنامه های 
یک  آزمون،  این  در  کرد:  اعالم  جاری، 
مجزا  پاسخنامه  یک  و  عمومی  دفترچه 

برای آن در تمام گروه های آزمایشی در 
سؤاالت  تعداد  و  است  شده  گرفته  نظر 
گروه ها 100 سؤال  تمام  آزمون عمومی 
دقیقه   75 نیز  آنها  پاسخگویی  زمان  و 

خواهد بود.
وی افزود: در گروه آزمایشی علوم ریاضی 
دو  عمومی،  دفترچه  بر  عالوه  فنی،  و 
دفترچه اختصاصی با دو پاسخنامه مجزا 
وجود خواهد داشت. در دفترچه شماره 2 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، برای 
دقیقه   80 و  سؤال   50 ریاضیات  درس 
زمان در نظر گرفته شده است، و دفترچه 
شماره 3 این گروه آزمایشی، که شامل: 
دروس فیزیک و شیمی است، نیز حاوی 
70 سؤال با زمان پاسخگویی 80 دقیقه 

خواهد بود.
سازمان سنجش  آزمون های  امور  معاون 
آزمایشی  گروه  مورد  در  کشور،  آموزش 
گروه  این  برای  گفت:  نیز  تجربی،  علوم 
بر دفترچه عمومی،  نیز، عالوه  آزمایشی 
با پاسخنامه های  سه دفترچه اختصاصی 
البته  مجزا در نظر گرفته شده است که 
متقاضیان  ویژه  دفترچه ها  این  از  یکی 
استفاده از سهمیه بهیاری است. دفترچه 
دوم گروه آزمـــایشی علــوم تجـربـی، 
شامـل: دروس ریاضــی و زیست شناسی 
پاسخگویی زمان  با  سؤال   80 حاوی 

این  سه  شماره  دفترچه  و  دقیقه،   90
گروه آزمایشی نیز، شامل: دروس فیزیک، 

شیمی و زمین شناسی حاوی 85 سؤال و 
دفترچه  و  بود،  خواهد  زمان  دقیقه   90
شامل:  نیز،  بهیاری  رشته  متقاضیان 
35 سؤال با زمان پاسخگویی 20 دقیقه است.

علوم  آزمایشی  گروه  برای  افزود:  وی 
دو  با  اختصاصی  دفترچه  دو  نیز  انسانی 
پاسخنامه مجزا در نظر گرفته شده است 
که دفترچه شماره 2 این گروه آزمایشی، 
و  زبان  اقتصاد،  ریاضی،  دروس  شامل: 
شامل:  اجتماعی،  علوم  و  فارسی  ادبیات 
85 سؤال و زمان پاسخگویی 80 دقیقه، 
یاد  آزمایشی  گروه   3 شماره  دفترچه  و 
شده نیز، شامل: دروس زبان عربی، تاریخ، 
جغرافیا، فلسفه و منطق و روان شناسی با 
90 سؤال و زمان پاسخگویی 80 دقیقه 

خواهد بود.
سایر  آزمون  مورد  در  مروتی،  دکتر 
آزمون  گفت:  نیز  آزمایشی  گروه های 
زبان های  و  هنر  آزمایشی  گروه های 
یک  و  عمومی  دفترچه  یک  خارجی، 
پاسخنامه های  با  اختصاصی  دفترچه 
مجزا خواهد داشت و دفترچه اختصاصی 
گروه آزمایشی هنر، شامل: 160 سؤال با 
زمان پاسخگویی 165 دقیقه، و دفترچه 
زبان های  آزمایشی  گروه  اختصاصی 
زمان  با  سؤال   70 حاوی:  نیز  خارجی 

پاسخگویی 105 دقیقه خواهد بود.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش 
مشخصات  مورد  در  کشور،  آموزش 

از سوی رئيس سازمان سنجش تشریح شد

جزئیات برگزاري آزمون سراسري سال 1401
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جزئیات ارائه دوره های مهارتی دانشگاه تهران اعالم شد گفت:  آزمون،  این  در  پاسخنامه ها 
پاسخنامه، به تعداد سؤاالت، در چهار 
درس  هر  برای  ستون  هر  و  ستون 
موجب  که  است  شده  گرفته  نظر  در 
خواهد  داوطلبان  آرامش  و  راحتی 
ستون ها  فضای  آنکه  ضمن  شد؛ 
پاسخنامه  و  دفترچه  و  است  مناسب 
پاکت  یک  در  و  شده  شخصی سازی 
هم  داوطلب  عکس  و  می گیرد  قرار 

روی آنها درج خواهد شد.
وی گفت: این آزمون در  417 شهرستان 
و  کشور  داخل  حوزه   598  ، بخش  و 
جمعاً  یعنی  کشور،  از  خارج  حوزه   17

615 حوزه برگزار می شود.
تعداد  افزود:  پایان،  در  مروتی،  دکتر 
علوم  آزمایشی  گروه  در  داوطلبان 
ریاضی و فنی 145 هزار 615 نفر، در 
تجــربـی علـوم  آزمـایشی  گــروه 
574 هزار 751 نفر، در گروه آزمایشی 
در  نفر،   525 هزار   412 انسانی  علوم 
گروه آزمایشی هنر 161 هزار 378 نفر، 
خارجی  زبان های  آزمایشی  گروه  در  و 
194 هزار و 951 نفر است و 61 درصد 
درصد   39 و  خانم  شرکت کنندگان 

شرکت کنندگان نیز آقا هستند.
و  فنی  معاون  جمالی،  احسان  دکتر 
آماری سازمان سنجش آموزش کشور، 
نیز در این نشست، درباره تأثیر سوابق 
و  آموزش  که  نمراتی  گفت:  تحصیلی، 
سنجش  سازمان  اختیار  در  پرورش 
طریق  از  ماه  تیر   20 می دهد،  قرار 
داوطلبان  به  سنجش  سازمان  سایت 
تحصیلی  سوابق  اگر  شد.  خواهد  اعالم 
صورت  به  سراسری  آزمون  داوطلب 
کامل باشد 40 درصد سوابق تحصیلی 
و 60 درصد نمره آزمون سراسری، در 
در  بود؛  خواهد  مؤثر  داوطلب  پذیرش 
غیر این صورت، بقیه آن به نمره آزمون 

اختصاص می یابد.
سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
اصالح  فرصت  مورد  در  آموزش کشور، 
معدل برای داوطلبان، نیز گفت: امکان 
کارت  دریافت  زمان  در  معدل  ویرایش 
فراهم  رشته  انتخاب  زمان  همچنین  و 
است و داوطلبان باید معدل دقیق خود 
مغایرت  زیرا در صورت  اعالم کنند؛  را 
داشتن معدل اعالمی از سوی داوطلب 
با معدل واقعی او، قبولی نهایی وی لغو 

خواهد شد.

و  مهارت آمـوزی  توسـعه  مرکـز 
اشـتغال معاونت فرهنگـی اجتماعی 
بـا  کـرد،  اعـام  تهـران  دانشـگاه 
مشـارکت سـازمان فنـی و حرفه   ای 
سـازمان  های  از  برخـی  حمایـت  و 
دوره هـای  بین  المللـی،  و  داخلـی 
مهارت  افزایـی را بـرای دانش   آموزان، 
دانش آموختـگان  و  دانشـجویان 

می  کنـد.  برگـزار 
توانمندی   و  شایستگی   سطح  ارتقاء 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان 
در راستای نیازهای صنعت و جامعه، گام 
تسهیل  منظور  به  مهم  و  اساسی  بسیار 
همچنین  است.  کار  بازار  به  آنها  ورود 
آموزش کاربردی و عملی مهارت های نرم 
و سخت به دانشجویان و فارغ  التحصیالن 
مهم  بسیار  نقش  می  تواند  دانشگاهی، 
افزایش  و  توان  افزایی  در  را  ارزنده   ای  و 

اشتغال  پذیری آنها ایفا کند.
در این راستا، مرکز توسعه مهارت  آموزی 

اجتماعی  فرهنگی  معاونت  اشتغال  و 
دانشگاه تهران، با مشارکت سازمان فنی و 
حرفه   ای و حمایت برخی از سازمان  های 
از  بهره  گیری  و  بین  المللی  و  داخلی 
دوره  های  متخصص،  و  مجرب  استادان 
مختلف  گروه  های  برای  را  مهارت  افزایی 
دانشجویان  دانش  آموزان،  شامل:  هدف، 
و  می  کند،  برگزار  دانش- آموختگان  و 
ثبت نام اولین دوره از این آموزش ها پس 
از  بازگشایی دانشگاه در دوران کرونا،  از 
ابتدای تیر ماه آغاز شده است و تا روز 

15 تیر ماه ادامه دارد.
برخی از عناوین این دوره  های آموزشی، 
لوازم  الکتریکی  بردهای  تعمیر  شامل: 
انواع  پوز،  دستگاه  تعمیر  خانگی، 
طراحی  انیمیشن،  ساخت  برنامه  نویسی، 
عکاسی،  حرفه  ای،  مقاله  نویسی  بیلبورد، 
کار،  و  کسب  بوم  طراحی،  و  نقاشی 
توسعه،  و  ارزیابی  کانون  های  با  آشنایی 
طالسازی، برند شخصی، مصاحبه شغلی، 

بالک چین، متاورس و ... است.
به گزارش امور سامانه ها و روابط عمومی 
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
برای  نیز  ویژه  ای  تخفیف  های  تهران، 
به ویژه دانشجویان دانشگاه  دانشجویان، 

تهران، در نظر گرفته شده است.
فنی  سازمان  معتبر  مدرک  کسب 
حرفه  ای، معرفی افراد برگزیده هر دوره به 
سازمان  های متقاضی به منظور کارآموزی، 
امکان  استخدام و مشارکت در پروژه    ها، 
آموزش  حوزه  های  در  مرکز  با  همکاری 
و  تمرینات  انجام  رویدادها،  برگزاری  و 
پروژه های عملی متناسب با نیاز بازار کار 
و امکان پرداخت هزینه به   صورت اقساط 
در شرایط ویژه، از مزایای ثبت نام در این 

دوره  هاست.
از  اطالع  برای  می  توانند،  عالقه  مندان، 
از  یک  هر  در  ثبت نام  و  دوره  ها  شرایط 
دانشگاه  فرهنگی  معاونت  به سایت  آنها، 

تهران مراجعه کنند.

تا 11 تیر ماه ادامه دارد11 تیر ماه 

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 
1۴۰1 دانشگاه آزاد اسامی، از روز پنجشنبه 2 تیرماه 
ماه  تیر   11 شنبه  روز   2۴ ساعت  تا  است  شده  آغاز 

ادامه دارد.
آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد 
سال 1401 که بر اساس کارنامه صادر شده از سوی سازمان 
سنجش آموزش کشور، مجاز به انتخاب رشته در این آزمون 
در  دایر  محل های  رشته  انتخاب  به  عالقه مند  و  شده اند 
کد  از  استفاده  با  آزاد اسالمی هستند، می توانند،  دانشگاه 
سازمان  کارنامه  ذیل  در  مندرج  رشته  انتخاب  دسترسی 
مراجعه  با  ماه،  تیر   11 روز شنبه   24 تا ساعت  سنجش، 
و  پذیرش  سنجش،  مرکز  الکترونیکی  ثبت نام  سامانه  به 
فارغ التحصیلی، به آدرس: www.azmoon.org نسبت 

به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
به داوطلبان توصیه می شود که در آغاز، دفترچه راهنمای 
از مطالعه و کسب  و پس  نمایند  را دریافت  انتخاب رشته 
این  محل های  رشته  در  رشته  انتخاب  به  نسبت  آگاهی، 

دانشگاه اقدام کنند.
کد  محل،  رشته  انتخاب  از  پس  که  است  الزم  داوطلبان، 
تا  و  نمایند  تهیه  را  خود  ثبت نام  چاپی  نسخه  و  رهگیری 

زمان اعالم نتایج، آن را نزد خودشان حفظ کنند.

امور دانشجویان خارج اعام کرد:  اداره کل بورس و 
روز  از   ،MSRT زبان  آزمون  دوره  سومین  ثبت نام 
یکشنبه ۵ تیر ماه آغاز شده است تا ساعت 18 روز 

شنبه 11 تیر ماه ادامه دارد.
خارج،  دانشجویان  امور  و  بورس  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
روز   ،MSRT زبان  آزمون  ثبت نام در سومین دوره  مهلت 
یکشنبه 5 تیر ماه آغاز شده است و تا ساعت 18 روز شنبه 

11 تیر ماه  ادامه دارد.
متقاضیان، می توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس: 
 ،https://msrttest.saorg.ir/login.aspx

نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام کنند.
در   MSRT زبان  آزمون  دوره  سومین  که  است  گفتنی 
و  برگزار می شود  ماه  تیر  روز جمعه 24  سال 1401، صبح 
داوطلبان برای دریافت لیست مراکز آزمون می توانند به آدرس:

                            مراجعه کنند. 
الزم به ذکر است که بر اساس هماهنگی های انجام شده، 
که  دارد  قصد  خارج  دانشجویان  امور  و  بورس  کل  اداره 
کند.  برگزار   MSRT زبان  آزمون  ده  جاری،  سال  در 
آزمون  این  از  دوره  دو  کنون  تا  اداره،  این  اعالم  طبق 
در تاریخ های 23 اردیبهشت ماه و 27 خرداد ماه برگزار 

شده است.

آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان 
آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

ثبت نام سومین دوره
  MSRT آزمون زبان

yun.ir/4slrfg
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سـیزدهمین دوره مدرسـه تابسـتانی بین المللی 
پژوهشـگاه رویان، بـه همت معاونت آموزشـی و 
پژوهشـکده سـلول های بنیادی این پژوهشـگاه، 

در مرداد مـاه برگزار می شـود. 
بین المللـی  تابسـتانی  مدرسـه  دوره  سـیزدهمین 

موضـوع بـا  رویـان  پژوهشـگاه 
  Bioinformatics in Biomedical Research
)کاربـرد بیوانفورماتیـک در تحقیقـات زیست پزشـکی( 
ویـژه دانشـجویان و متخصصان، در دو مرحله آموزشـی 
و کارگاه هـای عملـی مرتبـط، طـی پنـج روز از تاریخ 8 
الـی 12 مـرداد مـاه، از سـاعت 8 لغایـت 16 بـه صورت 

هیبریـد )مجـازی و حضـوری( برگزار می شـود. 
دکتـر سـارا طالـع احمد، عضـو هیأت علمی پژوهشـگاه 
رویـان جهـاد دانشـگاهی، دبیـر علمـی، و دکتـر مقداد 

یگانه، دبیر اجرایی سـیزدهمین دوره مدرسـه تابستانی 
بین المللـی پژوهشـگاه رویان هسـتند.

اُمیـک  بـرای داده هـای  بیوانفورماتیـک  بـر  مقدمـه ای 
)omics data(؛ داده کاوی )ادغام داده ها و متن کاوی 
بـرای تحقیقات زیست پزشـکی(، ژنومیکس )کشـف نوع 
 ،)Transcriptomics( ترنسـکریپتومیکس  ژن(، 
زیست شناسـی محاسـباتی، تجزیـه و تحلیـل شـبکه، 
سـرفصل های این دوره از مدرسـه تابسـتانی پژوهشـگاه 

رویـان اعالم شـده اسـت.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه شـرکت کنندگان در ایـن 
دوره، گواهی نامـه بین المللـی از پژوهشـگاه رویان دریافت 
خواهنـد کـرد. ضمنـاً عالقه منـدان بـه منظـور کسـب 
اطالعات بیشـتر و ثبت نـام در دوره یاد شـده می توانند به 
سـایت معاونت آموزشی پژوهشـگاه رویان مراجعه نمایند.

8 تا 12 مرداد ماه 
سيزدهمين دوره مدرسه تابستانی بين المللی

پژوهشگاه رویان برگزار می شود 

جزئیات ترم تابستانه 
فشرده دروس معارف 
اسالمی دانشگاه تهران

معـارف  و  اندیشـه  دانشـکده  رئیـس 
برگـزاری  از  تهـران،  دانشـگاه  اسـامی 
تـرم تابسـتانه فشـرده بـرای دروس گروه 
دانشـجویان مقطع  ویـژه  معـارف اسـامی 
کارشناسـی ورودی 1۳99 و 1۴۰۰ دانشـگاه 

داد. خبـر  تهـران 
حسـن  سـید  دکتـر  المسـلمین  و  حجت االسـالم 
معـارف  و  اندیشـه  دانشـکده  رئیـس  قاضـوی، 
خبـر،  ایـن  اعـالم  بـا  تهـران،  دانشـگاه  اسـالمی 
اخـالق  دروس  عناویـن  بـا  درس  پنـج  گفـت: 
اسـالمی  متـون   ،2 اسـالمی  اندیشـۀ  اسـالمی، 
انقـالب  و  امامـت  تاریـخ  قـرآن(،   - ) نهج البالغـه 
ویـژه  امسـال  تابسـتانه  تـرم  بـرای  اسـالمی 
و   1399 ورودی  کارشناسـی  مقطـع  دانشـجویان 
1400 دانشـگاه تهران در نظر گرفته شـده اسـت.
گذرانـدن  بـه  عالقه منـد  دانشـجویان  افـزود:  وی 
حداکثـر  تابسـتانه،  تـرم  قالـب  در  دروس  ایـن 
می تواننـد دو درس )4 واحـد( را انتخـاب کننـد.

اسـالمی  معـارف  و  اندیشـه  دانشـکده  رئیـس 
تـرم  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  تهـران،  دانشـگاه 
ویـژه  بـا  همـراه  فشـرده  طـور  بـه  تابسـتانه، 
تفریحـی  و  ورزشـی  فرهنگـی،  برنامه هـای 
برگـزاری  زمـان  کـرد:  اعـالم  می شـود،  برگـزار 
کالس هـا از 22 مـرداد مـاه تـا 5 شـهریور مـاه 
طـور  بـه  کالس هـا  و  اسـت  شـده  برنامه ریـزی 

بـود. خواهـد  حضـوری  کامـل 
حسـن  سـید  دکتـر  المسـلمین  و  حجت االسـالم 
تـرم  ایـن  در  ثبت نـام  اینکـه  اعـالم  بـا  قاضـوی، 
دارد،  ادامـه  مـاه  تیـر   8 تـا  و  اسـت  آغـاز شـده 
خاطرنشـان کـرد: ایـن تـرم تابسـتانه، بـا عنـوان 
دانشـگاه  بـه  »دریچـه ای  روشـن  آینـدۀ  رویـداد 
همـکاری  بـا  و  تهـران  دانشـگاه   در  تمدن سـاز« 
اسـالمی،  معـارف  و  اندیشـه  دانشـکده  مشـترک 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه 
ایـن  اجتماعـی  و  فرهنگـی  معاونـت  و  تهـران 

می شـود. برگـزار  دانشـگاه 
تـرم  ایـن  برگزیـدگان  از  تعـدادی  افـزود:  وی 
اعـزام  مقـدس  مشـهد  اردوی  بـه  نیـز  تابسـتانه  

شـد. خواهنـد 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه دانشـجویان مقطـع 
دانشـگاه   1400 و   1399 ورودی  کارشناسـی 

نشـانی: طریـق  از  تهـران، 
 ،t eh ran .hoda t . i r / ayande_roshan1401

کننـد. ثبت نـام  تـرم  ایـن  در  می تواننـد 

تقویـم آزمون های دانشـجویان 
علوم پزشـکی برای سال 1۴۰1، 
مجدداً از سـوی مرکز سـنجش 
آموزش پزشـکی ویرایش شـد. 
ویرایـش  جدیدتریـن  اسـاس  بـر 
پزشـکی  علـوم  آزمون هـای  تقویـم 
بـرای سـال 1401، آزمـون ارتقاء و 
گواهینامـه تخصصـی پزشـکی، طی 

روزهـای پنجشـنبه تا شـنبه 23 تا 
25 تیـر مـاه در پنـج نوبـت برگـزار 

می شـود.
و  ارزشـیابی  آزمون هـای  همچنیـن 
از  خـارج  آموختـگان  دانـش  ارتقـاء 
کشـور در آزمون جامـع 180 واحدی 
داروسـازی  عمومـی  دکتـری  دوره 
ادغـام شـد و ایـن آزمـون در روزهای 

مـاه  اسـفند  4 شـهریور مـاه و 12 
برگـزار خواهـد شـد.

انفـرادی  دوم  مرحلـه  نهایـت،  در 
آزمـون المپیاد علمی - دانشـجویان، 
در تاریـخ  28 مـرداد مـاه، و آزمـون 
دوره آمـوزش عالی بهداشـت عمومی 
)MPH( در 6 مـرداد مـاه برگـزار 

می شـود.

آخرین تغییرات زمان برگزاری آزمون های وزارت بهداشت اعالم شد
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کل  مدیـر  و  رئیـس  مشـاور 
عمومی سـازمان سـنجش  روابـط 
آمـوزش کشـور، از افزایـش سـه 
آزمـون  در  پذیـرش  درصـدی 
و  دانشـگاه ها  کارشناسی ارشـد 
مؤسسـات آمـوزش عالی در سـال 

داد.  خبـر  جـاری 
دکتر علیرضا کریمیـان، ضمن بیان این 
مطلـب، اظهـار کـرد: مجمـوع ظرفیـت 
و  روزانـه  مختلـف  دوره هـای  پذیـرش 
کارشناسی ارشـد  آزمـون  غیرروزانـه 
ناپیوسـته، 136 هـزار و 786 نفر اسـت 
که، در مقایسـه با سـال گذشـته، حدود 

سـه درصـد افزایـش ظرفیـت داریم.
مشـاور رئیس سازمان سـنجش آموزش 
کشـور، تأکید کرد: ظرفیـت پذیرش در 
رشـته هـای کارشناسی ارشـد دانشـگاه 

آزاد اسـالمی نیـز از سـوی خـود ایـن 
دانشـگاه اعـالم خواهد شـد.

نتایـج  کـرد:  تأکیـد  کریمیـان  دکتـر 
کارشناسی ارشـد  آزمـون  اولیـه 
دانشـگاه ها   1401 سـال  ناپیوسـته 
روز  عالـی،  آمـوزش  مؤسسـات  و 
سـایت  روی   1401 مـاه  خـرداد   29
سـازمان سـنجش آموزش کشـور قرار 
گرفتـه و انتخاب رشـته مجاز شـدگان 
بـه انتخـاب رشـته ایـن آزمـون نیز، از 
اول تیـر مـاه آغـاز شـده اسـت و در 
روز دوشـنبه ششـم تیـر مـاه )امـروز( 

می رسـد. پایـان  بـه 
مشـاور رئیس سازمان سـنجش آموزش 
نهایـی  نتایـج  کـرد:  اظهـار  کشـور، 
 1401 سـال  کارشناسی ارشـد  آزمـون 
نیمـه اول شـهریور مـاه اعـالم می شـود 

تـا پذیرفته شـدگان ایـن آزمـون، از اول 
مهـر ماه بتوانند در کالس های دانشـگاه 

محـل پذیـرش خـود حضـور یابند.
به گفته وی، در آزمون کارشناسی ارشـد 
امسـال، 450 هـزار و 422 نفـر مجاز به 
صـورت  در  و  شـده اند  رشـته  انتخـاب 
هرگونـه اعـالم ظرفیـت پذیـرش جدید 
موضـوع  ایـن  دانشـگاه ها،  سـوی  از 
سـنجش  سـازمان  سـایت  طریـق  از 

می شـود. اطالع رسـانی 
سـنجش  سـازمان  رئیـس  مشـاور 
آمـوزش کشـور، در پایـان، خاطرنشـان 
کـرد: در مجمـوع، در گروه های مختلف 
آزمـون کارشناسی ارشـد 1401، اقبـال 
بیشـتری نسـبت بـه رشـته های علـوم 
انسـانی صـورت گرفتـه اسـت و بیـش 
از 400 هـزار داوطلـب، در گـروه علـوم 

انسـانی شـرکت کرده اند؛ بدیـن ترتیب 
کـه تعـداد زیـادی از دانش آموختـگان 
فنـی  رشـته های  کارشناسـی  مقطـع 
سـمت  بـه  ریاضـی،  و  مهندسـی 
رشـته های علـوم انسـانی گرایـش پیـدا 

کرده انـد.

افزایش ظرفیت پذیرش آزمون كارشناسی ارشد 1401

قائم مقام رئیس سازمان سنجش خبر داد

تعیین قضات ویژه براي رسیدگي به تخلفات احتمالي در آزمون سراسري
رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری و قائم 
مقام رئیس سازمان سنجش، از تعیین قضات 
ویژه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در 

آزمون سراسری سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، دکتر 
نشست  سیزدهمین  در  حاجیلو،  محمدحسین 
شورای حفاظت از آزمون سراسری، که با حضور 
نمایندگان دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی  
برگزار شد،  با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام شده 
در سال جاری و آمادگی الزم برای برگزاری یک 

آزمون سالم و رقابت عادالنه همراه با آرامش،  گفت: با پی گیری ها و 
هماهنگی های به عمل آمده از سوی حفاظت اطالعات قوه قضائیه 
برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در آزمون سراسری در روزهای 
و شهرستان ها  استان ها  برای همه  ویژه  قضات  آزمون،  برگزاری 
پیش بینی شده اند، تا بر اساس گزارش ها، ادله و مستندات ارائه 

شده، به صورت ویژه نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام  نمایند. 
وی افزود: با همکاری نزدیک نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی، 
تالش شده است تا در سال جاری، امنیت و سالمت آزمون حفظ 
شده و ارتقا یابد. این تالش ها در جهت آرامش بیشتر داوطلبان و 
رعایت عدالت آموزشی و ضایع نشدن حق داوطلبان کوشا و پر 

تالش است.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، افزود: داوطلبان 
گرامی باید آگاه باشند که همراه داشتن هرگونه ابزار الکترونیکی 
در حوزه های آزمون، ممنوع است و از سوی دستگاه های آشکارساز 
کشف خواهد شد و این تخلف، محرومیت های شدید برای آنها 
به همراه خواهد داشت. همچنین عضویت داوطلبان در گروه ها و 
کانال های مدعی تقلب نیز مجاز نیست و تحت رصد دقیق پلیس 

فتا، پلیس امنیت و مجموعه های نظارتی دیگر قرار 
دارد.

حفاظت  تمهیدات  سایر  مورد  در  حاجیلو،  دکتر 
تعداد  جاری،  سال  در  گفت:  سراسری،  آزمون  از 
خاطر  آرامش  هدف  با  پاسخنامه ها،  و  دفترچه ها 
داوطلبان و جلوگیری از اشتباه و همچنین افزایش 
با  اینکه  ضمن  است؛  یافته  افزایش  آزمون،  امنیت 
کمک شرکت های دانش بنیان، دستگاهی برای کشف 
هرگونه ابزار الکترونیک در هر ابعادی تهیه شده و در 
همه حوزه های آزمون سال جاری مورد استفاده قرار 

می گیرد.
به  خطاب  دیگر  بار  سراسری،  آزمون  حفاظت  شورای  رئیس 
داوطلبان و والدین آنها، تأکید کرد: اطالع رسانی گسترده ای در 
مورد ممنوعیت هرگونه استفاده از ابزار الکترونیکی و عضویت در 
کانال ها و گروه های مدعی تقلب انجام شده است. بار دیگر تأکید 
می شود که داوطلبان هر چه سریع تر از این گروه ها و کانال هایی که 
از سوی افراد و گروه های مجرم، که برخی از آنها در خارج از کشور 

فعالیت می کنند، ایجاد شده است، خارج شوند. 
پایان،  در  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس  مقام  قائم 
خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات فراهم شده، امکان تقلب و 
تخلف در آزمون سراسری، میسر نیست؛ بنابراین، از داوطلبان عزیز 
انتظار می رود که بر توانایی و تالش علمی خود تکیه کنند و با 

آرامش خاطر، آماده شرکت در یک رقابت سالم باشند.
در این نشست، اعضای شورای حفاظت از آزمون ها تأکید کردند که 
اقدامات الزم برای رصد فضای مجازی و تدابیر نظارتی کافی صورت 
گرفته است و تمام تالش خود را برای برخورد قانونی با متخلفان 

برگزاری آزمون سراسری، به کار خواهند گرفت. 

تهران،  دانشگاه  آموزشی  معاون 
شنیداری  بخش  شدن  اضافه  از 
دانشگاه  عمومی  زبان  آزمون  به 

تهران )UTEPT( خبر داد.
این  اعالم  با  کمره ای،  محمود  دکتر 
جدید  مصوبه  اساس  بر  گفت:  خبر، 
در  تهران،  دانشگاه  آموزشی  شورای 
دانشجویان  زبان  مدرک  خصوص 
بخش  که  شد  مقرر  دکتری،  مقطع 
عمومی  زبان  آزمون  به  شنیداری 
افزوده   )UTEPT( تهران  دانشگاه 

شود.
تهران،  دانشگاه  آموزشی  معاون 
آموزشی  شورای  مصوبه  این  افزود: 
تصویب،  تاریخ  از  تهران،  دانشگاه 
الزم االجرا  ماه،  خرداد   17 از  یعنی 

شده است.
دکتر کمره ای، خاطرنشان کرد: صرفاً 
از  برگزار شده  نمره آزمون های زبان 
که  یک،  سطح  دانشگاه های  سوی 
مورد  باشد،  داشته  شنیداری  بخش 

این دانشگاه قرار می گیرد. تأیید 

معاون آموزشی دانشگاه تهران خبر داد

بخش »شنیداری« به 
آزمون زبان عمومی 

دانشگاه تهران 
)UTEPT( اضافه شد
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اخبار هفته

پاسخ سازمان سنجش به نگرانی ها 
درباره اعمال تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری

رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش 
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  کشـور، 
داوطلبـان آزمـون سراسـری، هیچ 
سـوابق  دریافـت  بـرای  نگرانـی 
تحصیلـی نداشـته باشـند، گفـت: 
اگر کسـی نمـرات خوبـی در مقطع 
بـه  مصمـم  امـا  نگرفتـه،  دیپلـم 
بـه دانشـگاه  تغییـر رویـه و ورود 
سـوابق  ضریـب  بایـد  یـا  اسـت، 
تحصیلـی نامطلوب خـود را بپذیرد، 
یـا آنکـه در آزمون هـای ترمیمـی 

کنـد.  شـرکت 
دکتـر عبدالرسـول پـور عباس، بـا تأکید 
بـر اینکـه مصوبه جدید آزمون سراسـری 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، اگـر تا 
آزمـون  شـود،  ابـالغ  مـاه  تیـر  نیمـه 
برگـزار  آن  مطابـق  را  سراسـری 1402 
می کنیـم، گفـت: طبـق قانون، سـازمان 
سـنجش موظـف اسـت کـه یـک سـال 
قبل از برگزاری آزمون سراسـری، شـیوه 
برگـزاری را برای داوطلبان تشـریح کند. 
اگـر تـا این تاریـخ، مصوبـه ابالغ نشـود، 
آزمون سراسـری 1402 به شـیوه آزمون 
سراسـری امسـال برگـزار می شـود و مـا 
مـاه،  تیـر  نیمـه  از  بیشـتر  نمی توانیـم 
سراسـری  آزمـون  مصوبـه  ابـالغ  بـرای 

کنیم. صبـر 
ایـن  در  تغییـر  مهم تریـن  افـزود:  وی 
درصـد   40 ضریـب  لحـاظ  مصوبـه، 
نمـرات 10 درسـی اسـت کـه آمـوزش 
و پـرورش بـه شـکل آزمـون سراسـری 
دوازدهـم  پایـه  دانش آمـوزان  بـرای 
برگـزار می کنـد؛ امـا آزمـون سراسـری 
1401 نسـبت بـه سـال قبـل، تغییـری 
نکـرده و این آزمـون تأثیر 60 درصدی 
دارد و 40 درصـد سـوابق تحصیلـی به 
شـکل تأثیـر مثبـت اجرا می شـود؛ ولی 
بـرای آزمـون سراسـری 1402، یعنـی 
سـال آینـده، بـه شـکل تأثیـر قطعی و 
بـه شـکل مثبـت و منفی لحـاظ خواهد 

. شد
دکتـر پور عبـاس، همچنین به تشـریح 
تحصیلـی  سـوابق  اعمـال  جزئیـات 
نگرانی هـای  و  سراسـری  آزمـون  در 
خصـوص  ایـن  در  دانش آمـوزان 

کـه  اسـت  قـرار  گفـت:  و  پرداخـت 
دوازدهـم  سـال  دانش آمـوزان  نگرانـی 
دربـاره فرصـت جبـران نمـرات سـوابق 
آزمون هـای  برگـزاری  بـا  تحصیلـی، 
ترمیمـی برطـرف شـود. و ایـن موضوع 
را قانون گـذار بـا مصوبـه جدیـد بـرای 
تعهـد  بـه صـورت  پـرورش  و  آمـوزش 

اسـت. کـرده  ایجـاد 
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  رئیـس 
بـروز  احتمـال  خصـوص  در  کشـور، 
تأثیـر  اعمـال  بـا  تبعیض هـا  از  برخـی 
آزمـون  در  تحصیلـی  سـوابق  قطعـی 
سـطح  کـرد:  تصریـح  نیـز  سراسـری، 
آمـوزش در کشـور متفـاوت اسـت. در 
کـه  اسـت  ممکـن  دسـت  دور  نقـاط 
معلمـان  دانـش  سـطح  بـا  معلمانـی 
وجـود  برخـوردار  مـدارس  و  مناطـق 
آموزشـی  امکانـات  و  نباشـند  نداشـته 
و کمـک آموزشـی آنهـا نیـز بـا سـایر 
مناطـق برابر نیسـت؛ لـذا تأثیـر قطعی 
سـوابق تحصیلـی در آزمـون سراسـری 
نیـز یـک چالش بـزرگ دیگر اسـت که 
آمـوزش و پـرورش بایـد بـرای حل آن 

اقـدام کنـد.
دکتـر پـور عباس، با اشـاره بـه وضعیت 
سـوابق تحصیلی داوطلبـان نظام قدیم، 
نیـز گفـت: در مصوبه آزمون سراسـری 
بـر  کـه  دارد  وجـود   9 مـاده  جدیـد، 
اسـاس ایـن مـاده، شـورای سـنجش و 
پذیـرش بـه رسـمیت شـناخته شـده و 
اختیـارات کامـل دربـاره تطبیق دروس 

و سـوابق تحصیلـی و میـزان تأثیـر آن 
بـه این شـورا داده شـده اسـت.

دیگـر،  عبـارت  بـه  داد:  ادامـه  وی، 
موجـود  تحصیلـی  سـوابق  ایـن  وقتـی 
پذیـرش  و  سـنجش  شـورای  نیسـت، 
تصمیـم گیرنـده اسـت کـه چـه میزان 
سـوابق تحصیلـی و چـه میـزان آزمون 
سراسـری بـرای داوطلـب لحاظ شـود؛ 
سـوابق  ایـن  کـه  میزانـی  بـه  یعنـی 
نـدارد، چنـد درصـد  تحصیلـی وجـود 
آزمـون سراسـری و چند درصد سـوابق 
تحصیلـی بـرای داوطلـب لحـاظ شـود. 
دیپلـم  در  خوبـی  نمـرات  کسـی  اگـر 
تغییـر  بـه  امـا مصمـم  اسـت،  نگرفتـه 
اسـت،  دانشـگاه  بـه  ورود  و  رویـه 
تحصیلـی  سـوابق  ضریـب  بایـد  یـا 
نامطلـوب خـود را بپذیـرد، یـا آنکه در 

کنـد. شـرکت  ترمیمـی  آزمون هـای 
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  رئیـس 
کشـور، همچنیـن در پاسـخ بـه نگرانی 
امتحان هـای  صحـت  از  دانش آمـوزان 
تشـریحی، احتمـال تقلـب در امتحانات 
ایـن  اگـر  افـزود:  برگه هـا،  تصحیـح  و 
فعـاًل  کـه  زیرسـاختی  همیـن  بـا  کار 
در آمـوزش و پـرورش موجـود اسـت، 
اجـرا شـود، جـای این گونـه نگرانی هـا 
هسـت؛ ولـی بنـا بر این اسـت کـه این 
بـا شـرایط جدیـد  را  وزارتخانـه خـود 
آزمون هـای هوشـمند  و  تطبیـق دهـد 
برگـزاری  برنامـه  در  را  الکترونیـک 
داشـته  خـود  سراسـری  آزمون هـای 

باشـد.
امتحانـی  برگه هـای  وی،  گفتـه  بـه 
دانش آمـوزان پایه دوازدهم دبیرسـتان، 
سراسـر  در  و  اسـت  سـربرگ  بـدون 
بنابرایـن،  می شـود؛  توزیـع  کشـور 
معلـوم نیسـت که کـدام برگـه امتحانی 
در کجای کشـور و از سـوی چه کسـی 
بـرای  آنکـه  تصحیـح می شـود؛ ضمـن 
اطمینـان از رعایـت عدالـت، هـر برگـه 
را دو مصحـح می بیننـد. ضمنـاً نمـرات 
دانش آمـوزان کـه به سـازمان سـنجش 
می رسـد، خـام اسـت و ایـن دروس را 

بـا ضرایـب تـراز می کنیـم.
یـک  در  کـه  عبـاس،  پـور  دکتـر 
می گفـت،  سـخن  تلویزیونـی  برنامـه 
سـنجش،  سـازمان  در  کـرد:  تأکیـد 
آزمـون سراسـری،  عنـوان مجـری  بـه 
کرده ایـم  آمـاده  را  زیرسـاخت ها  ایـن 
آزمایش هایـی  آینـده،  سـال  دو  در  و 
کـه  امیدواریـم  و  می کنیـم  اجـرا  را 
آزمـون سراسـری را از سـال 1403 بـه 
شـکل هوشـمند و الکترونیکـی و بدون 
کاغـذ برگـزار کنیم. سـازمان سـنجش، 
می کنـد  برگـزار  را  سراسـری  آزمـون 
سـوابق  آزمـون  پـرورش  و  آمـوزش  و 
تحصیلـی را کـه همان 10 درس سـال 
برگـزار  اسـت،  دبیرسـتان  دوازدهـم 
بـه  آزمـون  دو  بنابرایـن،  می کنـد؛ 
طـور جداگانـه خواهنـد بود؛ امـا ما در 
آزمون هـا  شـدن  الکترونیکـی  جریـان 

نیسـتیم. پـرورش  و  آمـوزش  در 



شماره 1281  دوشنبه 6 تیر خرداد 1401 امام محمد تقى )ع(: عزت مومن در بى نیازى و طمع نداشتن به مال و زندگى دیگران است.

9هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

1- داوطلبـان بـا چهـار روش می تواننـد کارت ورود 
بـه جلسـه خـود را پرینـت نمایند.

شـماره پرونـده + کـد ملـی + سـریال  روش اول: 
شناسـنامه.

شـماره   + ثبت نامـی  سـریال  شـماره  دوم:  روش 
. مه شناسـنا

رهگیـری  کـد   + پرونـده  شـماره  سـوم:  روش 
شناسـنامه. شـماره  ثبت نـام+ 

روش چهارم: شـماره پرونده+ شماره داوطلبی. 
شناسـنامه  اطالعـات  دریافـت  بـه  توجـه  بـا   -2
داوطلبـان از سـامانه ثبـت احـوال، امـکان ویرایـش 
اطالعـات شناسـنامه ای )نـام، نام خانوادگی، شـماره 

شناسـنامه، کـد ملـی( وجـود نـدارد.
تبصـره: در صورتـی کـه مـوارد ذکـر شـده در بنـد 2، 
مشـخصات داوطلب مغایرت داشـت، داوطلـب می تواند از 
 ،http://darkhast.sanjesh.org :طریـق سـامانه
سـنجش  سـازمان  بـه  را  مذکـور  مـدارک  تصویـر 

نمایـد. ارسـال  آمـوزش کشـور 
3- در صورتـی کـه داوطلبـی، مغایرت در جنسـیت، 
کـرد،  مشـاهده  معلولیـت  و  امتحانـی  زبـان  دیـن، 
بایـد بـه واحـد رفـع نقـص حـوزه مربوطـه مراجعـه 

. ید نما
4- اگـر کارت شـرکت در آزمـون داوطلـب، دارای 
اشـکاالتی، مثـل: اشـتباه عکس، عدم وضـوح عکس 
و فاقـد مهـر باشـد، وی بایـد )بـا همـراه داشـتن دو 
قطعـه عکـس،  کارت ملـی یـا شناسـنامه عکس دار( 

بـه واحـد رفـع نقـص مراجعـه نماید.
5- داوطلبانـی کـه بـه دلیـل نامطلوب بـودن عکس 
ارسـالی، موفـق بـه دریافت کارت شـرکت در آزمون 
همـراه  )بـا  کـه  اسـت  ضـروری  نمی شـوند،  خـود 

داشـتن دو قطعـه عکـس،  کارت ملـی یا شناسـنامه 
عکـس دار( بـه واحـد رفـع نقـص مراجعـه کنند.

6- داوطلبـان متقاضـی اسـتفاده از سـهمیه، باید به 
قسـمت ویرایـش کارت )درج شـده در انتهای کارت 
ورود بـه جلسـه( مراجعـه کنند و سـهمیه مورد نظر 
خـود را انتخـاب نمـوده و کـد پی گیـری 12 رقمـی 

ایثارگـری را در قسـمت مربوطـه درج نمایند.
سـهمیه  سراسـری،  آزمـون  برگـزاری  از  پـس 
داوطلبـان از ارگان هـای ذی ربـط اسـتعالم می شـود 
آنهـا  بـرای  مربـوط  سـهمیه  تأییـد،  صـورت  در  و 

شـد. خواهـد  اعمـال 
7- داوطلبـان متقاضـی شـرکت در آزمـون عملـی 
گرایش هـای  بـا  هنـر  آزمایشـی  گـروه  رشـته های 
و  ورزشـی  علـوم  رشـته های  همچنیـن  و  مختلـف 
آمـوزش تربیـت بدنی، الزم اسـت که بـرای اطالع از 
نحـوه عالقه منـدی بـه این رشـته ها، بـه اطالعیه ای 

کـه در مـورخ 1401/4/22 در درگاه اطالع رسـانی 
ایـن سـازمان منتشـر می شـود، مراجعه و بر اسـاس 

آن اقـدام نماینـد.
8- داوطلبـان عالقه منـد بـه گزینـش در رشـته های 
پیام نـور و غیرانتفاعـی، در ایـن مرحلـه زمانی، الزم 
نیسـت کـه اقدامـی انجـام دهنـد. ایـن افـراد، بعـد 
از اعـالم نتیجـه اولیـه و در زمـان انتخـاب رشـته، 
بـا پرداخـت هزینـه مربوطـه، می تواننـد نسـبت بـه 

انتخـاب مـوارد فـوق اقـدام کنند.
9- داوطلبان مشـمول سوابق تحصیلی )فارغ التحصیالن 
سـال 1384 بـه بعـد(، در صورت وجـود مغایرت در 
اطالعـات شناسـنامه ای و تحصیلی خود، می بایسـت 
حداکثـر تـا تاریـخ 1401/4/13 بـه منطقـه آموزش 
و پـرورش محـل اخذ مـدرک تحصیلی شـان مراجعه 
و از آن طریـق، نسـبت بـه اصالح مـوارد نقص اقدام 

. کنند

توصیه های مهم برای داوطلبان
در زمان دریافت پرینت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 1401 

پیـرو انتشـار دفترچـه راهنماي انتخاب رشـته آزمون 
تاریـخ  در   1401 سـال  ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد 
1401/3/31، ضمـن اعـالم اصالحـات جدیـد کـه در 
بدین وسـیله  آمـده اسـت،  سـایت سـازمان سـنجش 
در  رشـته  انتخـاب  بـه  مجـاز  داوطلبـان  اطـالع  بـه 
 1401 سـال  ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد  آزمـون 
مي رسـاند کـه بـه منظـور فراهـم نمـودن تسـهیالت 
بیشـتر بـراي آن دسـته از داوطلبانـي کـه تـا تاریـخ 

اقـدام ننموده انـد،  انتخـاب رشـته  1401/4/4 بـراي 
ترتیبـي اتخـاذ گردیـده اسـت کـه بتواننـد تـا پایـان 
روز دوشـنبه مـورخ 1401/4/6 )امـروز( نسـبت بـه 
ضـرورت  نمایند؛ لـذا  اقـدام  خـود  رشـته  انتخـاب 
دارد کـه داوطلبـان، در مهلـت در نظـر گرفتـه شـده 
و پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه راهنمـاي انتخـاب 
رشـته هاي تحصیلـي و مندرجـات ایـن اطالعیـه، بـه 
درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان مراجعـه و نسـبت 

بـه ثبـت کـد رشـته محل هـاي انتخابـي در آزمـون 
مذکـور اقـدام نماینـد.

ضمنـاً آن دسـته از داوطلبانـي کـه قبـاًل نسـبت بـه 
انتخـاب کد رشـته محل هـاي تحصیلي مورد نظرشـان 
تـا  تمایـل،  صـورت  در  مي تواننـد،  نموده انـد،  اقـدام 
تاریـخ فـوق، نسـبت به مشـاهده یـا ویرایش کد رشـته 

محل هـاي انتخابـي خـود اقـدام نماینـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تمدید مهلت انتخاب رشته و اعالم رشته هاي جدید و اصالحات مربوط به
دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401
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هشدار

برای  موفقیت  آرزوی  ضمن 
منظور  به  گرامی،  داوطلبان 
استانداردتر  و  بهتر  چه  هر  برگزاری 
کامل،  نظم  و  آرامش  برقراری  و  آزمون 
سراسری  آزمون  در  ذیل  ماحظات  رعایت 
سال 1۴۰1 الزامی است و تخطی از موارد زیر، 
به  داوطلبان  برای  را  شدیدی  محرومیت های 

دنبال خواهد داشت.
1 – الزم است که داوطلبان گرامی، در همه مراحل 
برگزاری آزمون، نظم و آرامش را رعایت نموده و از 
بی نظمی، خودداری  به هرگونه  دامن زدن  و  ایجاد 

نمایند.
زدن  هم  بر  به  منجر  که  اقدامی  هرگونه   :1 تذکر 
نظم جلسه آزمون گردد، تخلف محسوب می شود و 

عواقب آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود.
2 – مخدوش نمودن پاسخنامه یا هر اقدام دیگری 
که در تصحیح پاسخنامه ها ایجاد مشکل کند، تخلف 
مقررات  مطابق  فرد خطاکار  با  و  می شود  محسوب 

برخورد خواهد شد.
در  صحبت  و  سؤاالت  پاسخ  تبادل  هرگونه   –  3
خالصه  و  یادداشت  بردن  همراه  آزمون،  جلسه 
 ... و  صندلی  محل  تغییر  و  جزوه  و  کتاب  درس، 
تخلف محسوب می شود و متخلفان، مطابق مقررات، 

مشمول محرومیت های شدیدی خواهند شد.
4 – شرکت فرد دیگری به جای داوطلب اصلی در 
جلسه آزمون، جرم محسوب می شود و فرد جایگزین 

تحویل مراجع انتظامی می گردد.
در مشخصات  مغایرت  هرگونه  که  است  الزم   –  5
و  داوطلب، سهمیه  یا عکس  جلسه  به  ورود  کارت 
.... در هنگام پرینت کارت ورود به جلسه، از طریق 
رفع  باجه  به  مراجعه  یا  کارت  مشخصات  ویرایش 

نقص، برطرف گردد.
6 – چنان چه در هر یک از مراحل ثبت نام اینترنتی 
در آزمون، برگزاری آزمون، پذیرش و ثبت نام در محل 
یا حین تحصیل، مشخص شود که  قبولی  دانشگاه 
فرد داوطلب، اطالعات غیرواقعی یا مدارک مجعول 
از  جلوگیری  است، ضمن  داده  ارائه  یا  نموده  ثبت 
قانون رسیدگی  مطابق  متخلف،  فرد  تحصیل  ادامه 
به تخلفات و جرائم آزمون های سراسری با وی رفتار 

خواهد شد.
7 – با توجه به اینکه آزمون سراسری، رأس ساعت 
مقرر برگزار و درهای حوزه امتحانی به موقع بسته 
حداقل  داوطلبان،  همه  که  است  الزم  شد،  خواهد 
حوزه  در  آزمون،  فرآیند  شروع  از  قبل  ساعت  یک 
به شناسایی محل  نسبت  قبل  از  و  امتحانی حاضر 

آزمون خود اقدام نمایند.
الکترونیکی  وسیله  هرگونه  داشتن  همراه   –  8

قابل توجه داوطلبان
آزمون سراسری سال 1401 

صورت  به  حتی  همراه،  تلفن  جمله:  از  مخابراتی،  و 
خاموش، پیجر، هندزفری، ساعت هوشمند و ... ممنوع 
و تخلف محسوب می شود و متخلفان، مطابق مقررات، 

مشمول محرومیت های شدیدی خواهند شد.
برگزاری  پایان  تا  داوطلبان  شرایطی،  هیچ  تحت   –  9
جلسه آزمون، حق خروج از جلسه امتحان را نخواهند 

داشت.
و  داوطلبان  حقوق  رعایت  و  حفظ  منظور  به   –  10
تضمین امنیت آزمون، مسؤوالن حوزه برگزاری آزمون، 
با خود  از ورود داوطلبانی که وسایل اضافی و ممنوعه 
لذا  آورد؛  خواهند  عمل  به  جلوگیری  دارند،  همراه  به 
به داوطلبان اکیداً توصیه می گردد که از همراه داشتن 
جداً  آزمون،  برگزاری  حوزه  در  اضافه  وسایل  هرگونه 

خودداری فرمایند.
و  تقلب  مدعی  مجازی  شبکه های  در  عضویت   –  11
تضمین قبولی، خرید و فروش سؤاالت آزمون، یا پاسخ 
قانون  مطابق  و  می شود  محسوب  تخلف  و  ممنوع  آنها 
رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری، این 
بررسی  سراسری  آزمون های  بدوی  هیأت  در  تخلفات 
داوطلبان  برای  را  شدیدی  محرومیت های  و  می شود 

متخلف به دنبال خواهد داشت.
و  نظرات  همه  می توانند  گرامی،  داوطلبان   –  12
برگزاری  روند  بهبود  راستای  در  را  خود  پیشنهادهای 

آزمون ها در فرم های نظرسنجی، که در این خصوص 
سنجش  سازمان  سایت  در  آزمون  برگزاری  از  بعد 

آموزش کشور قرار داده می شود، منعکس نمایند.
13 – از داوطلبان و خانواده محترمشان درخواست 
می شود که در نهایت هشیاری و مراقبت از گرفتار 
و  مؤسسات سودجو  و  افراد  از  برخی  دام  در  شدن 
فضای مجازی، هرگونه  واهی  تبلیغات  و  کالهبردار 
خبر مشکوک در این زمینه را از طریق شماره های: 
۳61821۵1 – ۰26 و ۳61821۵2 – ۰26 یا آدرس 
 hefazatazmon@sanjesh.org:الکترونیکی
اداره کل حراست سازمان سنجش  به ستاد خبری 

آموزش کشور اعالم نمایند.
تذکر 2: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر )اصل 
همه  در  عکس دار(  شناسنامه  اصل  یا  ملی  کارت 

مراحل آزمون، الزامی است.
ارتباطی  وسیله  هرگونه  داشتن  همراه  تذکر۳: 
آزمون،  برگزاری  مراحل  همه  در  الکترونیکی  و 
محرومیت از شرکت در آزمون و پذیرفته شدن در 

آن را به دنبال خواهد داشت.
تذکر۴: از تردد بی مورد در محل برگزاری آزمون، 

جداً خودداری نمایید.
تذکر۵: برای پیش گیری از تجمع، حضور خود در 

حوزه امتحانی را به دقایق پایانی موکول ننمایید.
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به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش مقطع 
کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1۴۰1 مي رساند 
که ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش، از روز یکشنبه 
مورخ 1۴۰1/۰۳/29 آغاز شده است و تا روز پنجشنبه 
مورخ 1۴۰1/۰۴/۰9 ادامه خواهد یافت. داوطلباني که داراي 
شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنمای 
ثبت نام و انتخاب رشته هستند، مي توانند در پذیرش این 
مرحله ثبت نام نمایند. همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام و 
انتخاب رشته در این پذیرش، هم زمان با شروع ثبت نام، از 
طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس همگان 

گردیده است.
ضمناً به اطالع داوطلبان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد 
اسالمی می رساند که الزم است برای پذیرش در رشته های 
سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  دانشگاه،  این  آزمون  با 
یادآوری  به  نمایند. الزم  ثبت نام  آموزش کشور  سنجش 
است که زمان انتخاب رشته برای رشته محل های با آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقباً از سوی این دانشگاه اطالع 
رسانی خواهد شد. آن دسته از داوطلباني که عالقه مند 
به پذیرش در رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون 
آزمون( دانشگاه آزاد اسالمی هستند، الزم است که برای 
اطالع از جزئیات آن، به درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و 

پذیرش دانشگاه مذکور مراجعه نمایند.
شرایط ثبت نام :

عالقه مندان به تحصیل در مقطع کارشناسي ناپیوسته، 
مي بایست، ضمن اطالع از شرایط عمومي و اختصاصي، 
ضوابط  به  مربوط  مقررات  عمومي،  وظیفه  مقررات 
ثبت نام اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه، 
منحصراً  هستند،  مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در 
در  مندرج  )طبق ضوابط  ثبت نامی  مجموعه  یک  در 
این  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
آزمون( متقاضي شوند. الزم به توضیح است که پذیرش 
در برخی از رشته هاي امتحاني مذکور، بدون آزمون و 
کارداني(  مقطع  کل  )معدل  تحصیلي  سوابق  براساس 
یا  صورت خواهد پذیرفت )دانشجویاني که در شهریور 
بهمن ماه سال 1401 فارغ التحصیل خواهند شد، الزم 
نیمسال  پایان  تا  گذرانده  واحدهاي  میانگین  که  است 
اول سال تحصیلي 1400-1401 )1400/11/30( را در 

تقاضانامه ثبت نامي خود درج کنند(. 
تذکر مهم 1: آن دسته از دانشجویان سال آخر، که 
تا زمان توزیع اینترنتي کارت شرکت در آزمون )از 
تاریخ 1۴۰1/6/1 تا 1۴۰1/6/۳(،  موفق به دریافت 
مدرك فارغ التحصیلي در مقطع کارداني میشوند، 
الزم است که نسبت به درج معدل فارغ التحصیلي 
خود در تاریخ مقرر، در قسمت مربوط به ویرایش 
اطاعات در درگاه اطاع رساني این سازمان اقدام 

کنند.
که  امتحانی،  رشته های  متقاضیان   :2 مهم  تذکر 
کاردانی(  )معدل  تحصیلی  سوابق  با  آنها  پذیرش 

انجام می شود، الزم است که در درج معدل خود 
هر  صورت  در  زیرا  آورند؛  عمل  به  را  کافی  دقت 
گونه مغایرت معدل یا اعام معدل اشتباه، اگر در 
گرفته  قرار  پذیرش  این  پذیرفته شدگان  ردیف 

باشند، قبولی آنان لغو خواهد شد.
همه داوطلبان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحاني 
آنان با آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( 
و  راهنما  دفترچه  ضوابط  مطابق  که  است  الزم  باشد، 
و  ثبت نام  مذکور  آزمون  در  اطالعیه،  این  توضیحات 
در  ثبت نام  عدم  صورت  در  زیرا  نمایند؛  رشته  انتخاب 
تاریخ مقرر، پذیرش داوطلب پس از پایان مهلت تعیین 

شده، امکان پذیر نخواهد بود.
زیر  اقدام های  می بایست  آزمون،  این  در  ثبت نام   برای 

انجام گیرد: 
1- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
در   www.sanjesh.org نشاني:  به  کشور   آموزش 

زمان مقرر )1401/03/29 لغایت 1401/04/09(. 
2-  مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته.

3-  آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور 
ثبت نام.

مبلغ 9۴۵/۰۰۰  به  نام  ثبت  اعتباري  کارت  خرید   -4
خرید  سامانه  از  ریال  هزار(  پنج  و  چهل  و  )نهصد 

کارت اعتباری درگاه اطالع رساني این سازمان. 
5- پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به داوطلبان 

به مبلغ 12/۰۰۰ )دوازده هزار( ریال.
یادآوری 1: چنان چه عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي- 
پرداخت  بر  عالوه  که،  است  الزم  هستید،  غیرانتفاعي 
 2۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام،  مبلغ 
)دویست هزار( ریال دیگر نیز براي دوره هاي مذکور 

به صورت اینترنتی اقدام نمایید.
دستورالعمل و نحوه 

تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم 
پیش نویس تقاضانامه مندرج در انتهاي دفترچه مذکور را 
تکمیل کنند و سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه 
به درگاه اطالع رسانی این سازمان، اطالعات الزم را براساس 
نمایند. راهنماي  افزاري ثبت نام وارد  نرم  برنامه  بندهاي 
جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي 
موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند 

به این راهنما مراجعه نمایند. 
ضمناً داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نامی 
صورت  در  چون  نمایند؛  دقت  خود  رشته  انتخاب  و 
مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن وی، 

مطابق مقررات و ضوابط با داوطلب رفتار خواهد شد.
ثبت نام،  مرحله  در  داوطلب  چنان چه  یادآوری2: 

خود  عکس  ارسال  در  یا  نماید  ارائه  اشتباه  اطالعات 
مرتکب اشتباه شود )اعم از اینکه سهواً یا عمداً باشد(، 
با وي  مقررات  برابر  و  تلقي می شود  متخلف  عنوان  به 

رفتار خواهد شد. 
زمان برگزاری، توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:

بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارداني 
دسته  آن  )براي   1401 سال  ناپیوسته  کارشناسي  به 
آزمون  با  آنها  پذیرش  که  ثبت نامي  مجموعه هاي  از 
است(، در روز جمعه مورخ 1۴۰1/۰6/۰۴ برگزار خواهد 
مورخ  سه شنبه  روز  از  که  است  الزم  داوطلبان  شد. 
1401/06/01 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/06/03 
با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به 
خود  آزمون  در  شرکت  راهنماي  و  کارت  پرینت  تهیه 
اقدام نمایند. محل برکزاری آزمون داوطلبان، بر اساس 
 31 بند  در  مندرج  امتحاني  حوزه  شهرستان  و  استان 
است  مقتضي  لذا  مي گردد؛  تعیین  ثبت نام  تقاضانامه 
که داوطلبان، با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر تعیین 

شده در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند.
زمان انتخاب کد رشته محل هاي انتخابي:

بر اساس برنامه زماني، هم زمان با ثبت نام براي شرکت 
در این مرحله، داوطلبان مجموعه ثبت نامي پذیرش با 
آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون آزمون(، الزم 
است که با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و 
مطالعه شرایط و ضوابط هر یک از کدرشته هاي انتخابي، 
نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي خود اقدام نمایند.

توصیه هاي  مهم :
مطالعه  دقت  به  را  راهنما  دفترچه  مفاد  داوطلبان   -1

نمایند.
و  ثبت نامي  مجموعه  کد  انتخاب  در  داوطلبان   -2
)براي  خود  امتحاني  حوزه  محل  شهرستان  همچنین 
رشته پذیرش با آزمون( دقت الزم را به عمل آورند؛ زیرا 
پس از دریافت کد پي گیري و پایان مهلت  ثبت نام، برای 

اصالح موارد فوق، با مشکل مواجه خواهند شد.
3- توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه 
از  پرینت  نسخه  یک  پي گیري،  کد  دریافت  و  ثبت نام 

تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
4- هرگونه  تغییر  در شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون، 
از طریق  درگاه اطالع رساني  به صورت اطالعیه رسمي 
این سازمان و نشریه پیک  سنجش  و، در صورت لزوم،  از 

طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان 

سنجش آموزش کشور
در صورت لزوم، مي توانید سؤال یا سؤاالت خود را از طریق 
نشانی:  به  سازمان  این  اینترنتي  پاسخگویي  سامانه 
ساعات  و  روزها  در  یا   ،http://request.sanjesh.org

اداری با شماره تلفن: ۴216۳-۰21 در میان بگذارید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اعالم شرایط و ضوابط، تاریخ، نحوه ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1401 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه
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به اطاع متقاضیان حاضر در جلسه آزمون ورودي 
 1۴۰1 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  مقطع 
آزمون  اولیه  نتایج  مشاهده  براي  که  مي رساند 
خود مي توانند به درگاه اطاع رساني این سازمان 
نمایند.  مراجعه   www.sanjesh.org نشانی:  به 
آزمون خود،  نتیجه  به  براي دسترسي  داوطلبان، 
الزم است که شماره داوطلبي یا شماره پرونده و 
همچنین مشخصات شناسنامه اي )نام خانوادگي و 
اطاعات  یا  تولد(  تاریخ  و  شناسنامه  شماره  نام، 

کارت اعتباري خودشان را وارد نمایند. 
آن دسته از افرادی که بر اساس محتوای کارنامه مذکور، 
مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي در این آزمون شده اند، 
الزم است که بر اساس مفاد این اطالعیه، نسبت به دریافت 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( و 
همچنین تکمیل فرم انتخاب رشته هاي اینترنتي خود در 

موعد مقرر، به ترتیب زیر اقدام نمایند.
تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه   -1
و  ضوابط  شرایط،  شامل:  که  آزمون،  این   )2 )شماره 
مورخ  سه شنبه  روز  از  رشته هاست،  پذیرش  ظرفیت 
قابل  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  در   1۴۰1/۳/۳1

دریافت شده است. 
انتخاب رشته هاي تحصیلي،  به  به متقاضیان مجاز   -2
توصیه مي شود که ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره2( 
اعالم شده در کارنامه  نتیجه  به  با توجه  و  اقدام کنند 
خود  نظر  مورد  محل هاي  کدرشته  اولیه،  نتایج  اعالم 
از  پس  و  نموده  مرتب  عالقه  ترتیب  به  و  استخراج  را 
منظور  همین  به  که  )نمونه اي  پیش نویس  فرم  در  آن 
نمایند  درج  دارد(  قرار   2 شماره  راهنماي  دفترچه  در 
انتخابي  محل هاي  رشته  صحت  از  اطمینان  از  پس  و 
لغایت   1۴۰1/۴/1 مورخ  چهار شنبه  روز  از  خود، 
ساعت 2۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۴/6، با وارد 
کردن اطالعات کارت اعتباري، شماره شناسنامه یا کد 
رهگیري که در پایان ثبت نام اولیه از سوی سیستم به 
متقاضی داده شده است )درج این اطالعات براي ورود 
به برنامه انتخاب رشته ضروري است(، نسبت به ثبت کد 
رشته محل هاي انتخابي )حداکثر تا 100 کدرشته محل( 
و تکمیل فرم مذکور اقدام نمایند. پس از تأیید نهایي 
سوی  از  رسید  متقاضی،  سوی  از  انتخابي  رشته هاي 
سیستم در اختیار وی قرار داده خواهد شد؛ در غیر این 

صورت، انتخاب رشته داوطلبان تکمیل نگردیده است.
اقدام  از  قبل  رشته،  انتخاب  به  مجاز  متقاضیان   -3
را  ذیل  بندهاي  رشته،  انتخاب  فرم  تکمیل  به 
عامت گذاري  صورت  در  که  مي نمایند  مشاهده 

در یکي از این موارد، به آنها اجازه انتخاب رشته 
داده مي شود. هر زمان  مشخص  شود که  متقاضی،  
حقایقي را به طور عمدی یا سهوی کتمان  نموده ، 
 )... در هر مرحله  )پذیرفته شدن ، حین  تحصیل   و 
که باشد، از فرآیند این آزمون  محروم  خواهد شد.

1-3- اطالعات فوق )معدل کارداني و کارشناسي، رشته 
و محل تحصیل دوره کارشناسي و تاریخ فارغ التحصیلي( 

مورد تأیید است. 
2-3- اطالعات فوق )معدل کارداني و کارشناسي، رشته 
و محل تحصیل دوره کارشناسي و تاریخ فارغ التحصیلي( 

مورد تأیید نبوده و داراي مغایرت است. 
3-3- حداکثر تا تاریخ 1401/6/31 در مقطع کارشناسي 
نخواهم  فارغ التحصیل  شد   خواهم  فارغ التحصیلي 

شد 
توضیحاتي درخصوص بند 3 فوق:

1- در صورتي که متقاضیان بند 2-3 را عالمت گذاري 
نمایند، به آنها اجازه اصالح و ویرایش معدل، دانشگاه 
خواهد  داده  تحصیل  از  فراغت  تاریخ  و  تحصیل  محل 
اجازه  آنها،  تأیید  و  موارد  این  ویرایش  از  پس  و  شد، 

انتخاب رشته به آنان داده مي شود. 
نهایي  شدگان  پذیرفته  ردیف  در  که  متقاضیاني   -2
قبولي،  محل  مؤسسه  در  ثبت نام  هنگام  و  بگیرند  قرار 
و  مصوبات  به  توجه  با  باشند،  معدل  مغایرت  داراي 
ثبت نام مشروط  آنان  از  ابتدا  مربوط،  دستورالعمل هاي 
علمی،  وضعیت  بررسی  از  پس  و  آمد  خواهد  عمل  به 
آنان  قبولی  نباشند،  دارا  را  قبولی  نمره  چنان چه 
لغو خواهد شد؛ پس الزم است که متقاضیان، معدل 
خود را بر اساس مفاد بند »یادآوري هاي مهم در رابطه 
با معدل« مندرج در صفحه 5 دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته هاي تحصیلي )شماره 2( این آزمون مورد بررسي 
و  سازمان  این  به  شده  اعالم  معدل  بین  تا  دهند  قرار 
معدلي که به هنگام قبولي ارائه خواهند نمود، مغایرتي 

نداشته باشند. 
3- چنان چه فردی در ردیف پذیرفته شدگان این آزمون 
قرار بگیرد و تا تاریخ 1401/6/31 موفق به دریافت مدرک 
کارشناسي خود نگردد، قبولي وي باطل خواهد شد؛ لذا 
تا  را  خود  فارغ التحصیلی  احتمال  دالیلی  به  چنان چه 
تاریخ   تا  حداکثر  که  است  نمی دهید، الزم  فوق  تاریخ 
از گزینش در رشته های  انصراف  1۴۰1/۵/1۰ درخواست 
انتخابی خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی 
)به روش الکترونیکی که در زیر توضیح داده می شود( به 
سازمان سنجش ارسال نمایید تا از گزینش نهایی حذف 
که  درخواست هایی  به  است  یادآوری  به  الزم  شوید. 
بعد از تاریخ تعیین شده به این سازمان واصل شود، 

ترتیب اثرداده نخواهد شد و تمامی تبعات آن متوجه 
شخص متقاضی خواهد بود. 

 1152 امتحانی  رشته  کد  متقاضیان  اطالع  به   -4
)مجموعه مدرسی معارف اسالمی( که با توجه به مفاد 
انتخاب رشته  به  مجاز  آزمون،  این  اولیه  نتایج  کارنامه 
آنجایي که شرط ورود متقاضیان  از  شده اند، مي رساند 
در کدرشته امتحاني مذکور به دانشگاه، عالوه بر کسب 
مدرسي  رشته  عمومي  شرایط  احراز  الزم،  علمي  نمره 
دفاتر،  امور  معاونت  مصاحبه   نتیجه  و  اسالمي  معارف 
استادان و مبلغان نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در 
است  متقاضیان، الزم  از  این دسته  لذا  دانشگاه هاست، 
که، عالوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنین شرایط و 
ضوابط مندرج در صفحه 53 دفترچه راهنماي ثبت نام 
و شرکت در آزمون مذکور )دفترچه شماره 1(، حداکثر 
مراحل  طي  براي  اولیه،  نتایج  اعالم  از  پس  هفته  یک 
پذیرش به درگاه اطالع رساني معاونت امور دفاتر، استادان 
 www.modaresi.anhad.ir :و مبلغان به نشاني
اعالم  منتظر  سامانه،  این  در  ثبت نام  ضمن  و  مراجعه 
بدیهي  باشند.  مذکور  معاونت  سوي  از  مصاحبه  زمان 
است که عدم ثبت نام در این سامانه، به منزله انصراف از 
تحصیل در این رشته تلقي مي شود. ضمناً در گزینش 
نهایي، وضعیت علمي متقاضیاني که مبادرت به تکمیل 
فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي اینترنتي خود در موعد 
از سوي معاونت  یا نتیجه مراحل مذکور  ننمایند  مقرر 
مذکور به صورت منفي به این سازمان اعالم شود، مورد 

بررسي قرار نخواهد گرفت. 
۵- یادآوری های مهم: 

الف- پیرو اطالعیه اصالح دفترچه راهنمای ثبت نام این 
آزمون )مورخ 1400/9/23( کد ضریب رشته مهندسی 
برق  مهندسی  امتحانی  مجموعه های  در  ورزش 
کد  به   )1267 )کد  مکانیک  مهندسی  و   )1251 )کد 

ضریب 1۰ اصالح می گردد.
ب- به متقاضیان گرامي توصیه مي شود که قبل از اقدام 
و  توضیحات  انتخاب رشته خود،  فرم  نهایي  تکمیل  به 
اطالعات مربوط به آن )محل تحصیل، نوع دوره، میزان 
بخش  در  مندرج  اطالعات  همچنین  و  و...(  شهریه 
انتخاب رشته را، حسب  پیوست های دفترچه راهنمای 

مورد، مطالعه کنند و مّد نظر داشته باشند. 
ج- سیستم انتخاب رشته، تا حدودي هوشمند پیش بیني 
گردیده است؛ به طوری که در حد امکان، خطاهاي احتمالي 
متقاضیان را در زمان انتخاب رشته اینترنتي به آنان تذکر 
دهد )به عنوان مثال: انتخاب کد رشته محلي که متقاضی 
در آزمون آن شرکت نکرده یا در گرایشي از گرایش هاي 
رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده است 

 انتشار نتایج اولیه و زمان تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي 
براي مجازشدگان به انتخاب رشته  در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه



شماره 1281  دوشنبه 6 تیر خرداد 1401 امام محمد تقى )ع(: عزت مومن در بى نیازى و طمع نداشتن به مال و زندگى دیگران است.

13هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

و ...(؛ لذا الزم است که متقاضیان، نسبت به رفع خطاهاي 
داده شده اقدام نمایند. 

که  است  الزم  رشته،  انتخاب  به  مجاز  متقاضیان  د- 
انتخاب  راهنماي  دفترچه  سازمان،  این  اطالعیه هاي 
رشته هاي تحصیلي و شرایط و ضوابط ارگان هاي بورس 
خاص  شرایط  صورت  به  که  را  مؤسساتي  و  دهنده 

پذیرش مي نمایند، به دقت مطالعه کنند.
خاص،  شرایط  داراي  محل هاي  رشته   متقاضیان  هـ- 
ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط این گونه رشته ها، 
انتخاب  به  مجاز  منحصراً  که  باشند  داشته  توجه 
از این نوع کدرشته محل ها  حداکثر دو کدرشته محل 
هستند؛ در این مورد، اطالعیه این سازمان در خصوص 
معرفي شدگان چند برابر ظرفیت و برنامه زماني مصاحبه 
و سایر مراحل گزینش، از طریق درگاه اطالع رساني این 

سازمان در تاریخ  1۴۰1/۴/1۳ منتشر خواهد شد.
تحصیلي  رشته محل هاي  کد  انتخاب  تبصره: 
دانشگاه  و  )ع(  صادق  امام  شاهد،  دانشگاه هاي 
غیرانتفاعي خاتم، از شرط محدودیت انتخاب حداکثر 
و  خاص  شرایط  داراي  رشته هاي  کدرشته محل  دو 

بورسیه، مستثني هستند.
 1131 امتحاني  کدرشته هاي  متقاضیان  همه  و- 
)مطالعات جهان(، 1139 )مددکاري اجتماعي(، 1148 
)رشته مدیریت امور شهري( و 1142 )رشته مربی گری 
کسب و کار(، که مجاز به انتخاب رشته شده باشند، الزم 
است که براي اطالع از زمان مصاحبه علمي، به اطالعیه  
از طریق درگاه   1۴۰1/۴/1۳ تاریخ  این سازمان که در 
اطالع رساني این سازمان منتشر مي شود، توجه نمایند.

ز-  با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه شوراي سنجش 
و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلي مورخ 
در  تشریحي  و  عملي  آزمون  در  شرکت   1398/1/24
 ،1356  ،1352  ،1351  ،1350 امتحاني  کدرشته هاي 
1357، 1358، 1360، 1362 ، 1364 و 1365 منحصراً 
در  اولیه  نتایج  کارنامه  براساس  که  متقاضیاني  براي 
دوره هاي روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز به انتخاب 
رشته باشند و تمایل به انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه 
و نوبت دوم )شبانه( را در فرم انتخاب رشته خود داشته 
باشند، ضرورت دارد؛ به عبارت دیگر، براي متقاضیاني که 
در دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز نشوند یا در فرم 
انتخاب رشته خود، رشته محل هاي دوره هاي غیرانتفاعي، 
یا  کنند  درج  را  مجازي  و  پیام نور  خودگردان،  پردیس 
براي انتخاب رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام 
نمایند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد. مالک پذیرش در 
رشته محل هاي دوره هاي غیرانتفاعي، پردیس خودگردان، 
پیام نور، مجازي و دانشگاه آزاد اسالمي، نمره کل نهایي 
بدون احتساب آزمون هاي عملي و تشریحي، حسب مورد، 
در هر یک از کد ضریب ها خواهد بود. متقاضیان مجاز به 
)شبانه(،  دوم  نوبت  و  روزانه  دوره هاي  در  رشته  انتخاب 
براي اطالع از زمان برگزاري آزمون هاي عملي، تشریحي و 
پروژه )که در دهه سوم تیرماه خواهد بود(، به اطالعیه  

درگاه  طریق  از   1۴۰1/۴/1۳ تاریخ  در  که  سازمان  این 
اطالع رساني این سازمان منتشر مي شود، مراجعه نمایند.

امتحاني  کدرشته هاي  متقاضیان   :1 یادآوری 
شامل:  هنر،  گروه  عملي  آزمون  یا  پروژه  داراي 
کدهاي 1۳۵۰، 1۳۵1، 1۳۵2، 1۳۵6، 1۳۵7، 1۳۵8، 
1۳6۰، 1۳62 ، 1۳6۴ و 1۳6۵ که بر اساس کارنامه 
دوره هاي روزانه  انتخاب  به  نتیجه خود، مجاز  و 
و نوبت دوم )شبانه( هستند، در صورت تمایل به 
انتخاب کد رشته محل هاي مربوط به دوره هاي فوق 
در فرم انتخاب رشته، مي بایست در زمان انتخاب 
عملي،  آزمون  یا  پروژه  هر  انتخاب  ازاء  به  رشته، 
نسبت به پرداخت مبلغ 2/2۵۰/۰۰۰ )دو میلیون و 
دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه برگزاري 
آزمون عملي از طریق کارت هاي عضو شتاب اقدام 
نمایند.  مبادرت  انتخاب رشته  به  و سپس نسبت 
به شرکت  متقاضیاني مجاز  است  توضیح  به  الزم 
در پروژه یا آزمون عملي رشته هاي امتحاني  فوق 

خواهند  بود  که:
و  رشته  در  اولیه،  نتایج  کارنامه  اساس  بر   -1  
گرایش مربوط به دوره هاي روزانه و شبانه مجاز 

به انتخاب رشته شده باشند.
رشته، عاقه مندي  انتخاب  انجام  با  هم زمان   -2  
اعام  پروژه ها  یا  پروژه  در  شرکت  براي  را  خود 
هر  براي  فوق  هزینه  پرداخت  به  نسبت  و  نموده 
پروژه اقدام کنند )متقاضیاني که عاقه مندي خود 
اعام  نمایند،  پروژه  یا سه  براي شرکت در دو  را 
هر  براي  هزینه  پرداخت  به  نسبت  مي بایست، 
و  دویست  و  میلیون  )دو   2/2۵۰/۰۰۰ مبلغ  پروژه 

پنجاه هزار( ریال اقدام کنند(.
 ۳- کد رشته محل هاي پذیرش دوره هاي روزانه 
و نوبت دوم )شبانه( مربوط به هر پروژه یا آزمون 

عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.
به  مجاز  متقاضی  که  صورتي  در   :2 یادآوری 
نوبت  و  روزانه  دوره هاي  در  رشته  انتخاب 
اعام  به  نسبت  مرحله،  این  در  )شبانه(  دوم 
نماید،  اقدام  خود  هزینه  پرداخت  و  عاقه مندي 
عملي،  آزمون  یا  پروژه  برگزاري  تاریخ  در  ولي 
غایب جلسه آزمون باشد، نتیجه پروژه یا آزمون 
منظور  صفر   »۰« نمره  صورت  به  وي  براي  عملي 
می شود و نمره کل نهایي متقاضی، با اعمال نمره 

صفر »۰« محاسبه خواهد شد.
اطالعیه  از  اطالع  براي  که  است  الزم  متقاضیان،  ح- 
یا  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  اصالحیه  احتمالي 
رشته هاي جدید، تا پایان مهلت انتخاب رشته، به پایگاه 
صورت  در  تا  کنند  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني 
صدور این اطالعیه، از محتواي آن اطالع حاصل نمایند.
ط- آن دسته از متقاضیاني که در تقاضانامه ثبت نامي براي 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  رشته هاي  انتخاب 
غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور، اعالم عالقه مندي ننموده اند، 

انتخاب  براي  را  علمي الزم  نمره  که حداقل  در صورتي 
رشته هاي این دانشگاه ها کسب کرده باشند، در ذیل بند 
الف )مشخصات ثبت نامي( پیغامي را مبني بر امکان انتخاب 
این رشته ها در کارنامه اعالم نتایج اولیه مشاهده خواهند 
نمود؛ لذا این دسته از متقاضیان، در صورتي که عالقه مند به 
انتخاب رشته هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور هستند، مي بایست، پس 
از واریز مبلغ 200/000 )دویست هزار( ریال بابت اعالم هر 
مورد عالقه مندي به رشته هاي تحصیلی دانشگاه پیام نور 
یا مؤسسات غیرانتفاعی، از طریق سیستم اینترنتي و با 
استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، نسبت به 
این دانشگاه ها و مؤسسات  انتخاب  به  اعالم عالقه مندي 
اقدام نموده و سپس این رشته ها را در فرم انتخاب رشته 

اینترنتي خود درج نمایند.
ی- آن دسته از متقاضیان عالقه مند به انتخاب رشته هاي 
آزاد  دانشگاه  دانشگاهي  واحدهاي  و  مراکز  تحصیلي 
آزمون  اولیه  نتیجه  اعالم  از  پس  مي بایست،  اسالمي، 
انتخاب  نحوه  و  زمان  از  اطالع  براي  کارنامه،  دریافت  و 
رشته از تاریخ 1۴۰1/۳/۳1  به درگاه اطالع رساني مرکز 
آزاد اسالمی  فارغ التحصیلی دانشگاه  سنجش، پذیرش و 
مراجعه نمایند. انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد 
اسالمي، با استفاده از کد دسترسي مندرج در کارنامه اعالم 
نتایج اولیه آزمون به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور 
انجام مي پذیرد. متقاضیاني که در یکي از رشته هاي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي یا دانشگاه آزاد 
دلخواه خود،  به  پذیرفته شوند، مي توانند  اسامي 
منحصراً در یکي از مؤسسات ثبت نام کنند و مشغول 

به تحصیل شوند.
ك- پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه آزمون، آن دسته 
از متقاضیاني که در خصوص مندرجات کارنامه )به غیر 
یا  تحصیلي  رشته  نام  کارشناسي،  و  کارداني  معدل  از 
دارند،  سؤالي  خود  کارشناسي(  مدرک  اخذ  محل  نام 
در  که  کارنامه،  به  مربوط  توضیحات  به  توجه  ضمن 
اطالع رسانی  درگاه  و  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
این سازمان درج گردیده است، الزم است که حداکثر تا 
تاریخ 1۴۰1/۴/۵ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویي 
به نشانی:  این سازمان  اینترنتي در درگاه اطالع رساني 
لذا  نمایند؛  اقدام   http://request.sanjesh.org
پستي  نامه  ارسال  که از  مي شود  تقاضا  متقاضیان  از 
نمایند.  خودداري  سازمان  این  به  حضوري  مراجعه  و 
یا  از طریق دیگري  بدیهي است به تمامی مواردي که 
بعد از تاریخ 1۴۰1/۴/۵  واصل شود، به هیچ وجه ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
ل- در صورت لزوم، مي توانید، سؤال یا سؤاالت خود را 
سازمان سنجش  اینترنتي  پاسخگویي  سامانه  از طریق 
به نشانی: http://request.sanjesh.org، یا در روزها 
این  با   ۰21-۴216۳ تلفن:  شماره  با  اداری  ساعات  و 

سازمان در میان بگذارید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه
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اینفوگرافیک

آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری

 همـراه داشـتن و اسـتفاده از هرگونـه وسـیله 
دسـتگاه های  و  الکترونیکـی  ارتبـاط  غیرمجـاز 
انـواع سـاعت هـا،  تلفـن همـراه،  حافظـه دار مثـل 
دسـتبندها، عینک ها و انگشـترهای هوشـمند، پیجر 
و هندزفـری، انواع خودکارها و پاکن های هوشـمند

 تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی 
یا دست اندرکاران آزمون

 ثبت نام با هویت مجعول )ارائه مدرک، گواهی یا 
تصویر گواهی مجعول( و شرکت در جلسه آزمون 

به جای داوطلب دیگر

 کمک به داوطلبان دیگر جهت پاسخگویی به سواالت

 خرید یا فروش سواالت آزمون یا پاسخ آن ها

 تالش در جهت دستیابی و افشای سواالت آزمون

 عضویت در یک گروه یا شبکه )شبکه های مجازی 
و حقیقی( مدعی تقلب و تضمین قبولی در آزمون

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش كشور

مجازات پیش بینی شدهتخلفـات و جـرائـم

 محـرومیت از شـرکـت
در آزمون از 1 تا 10 سال بعد

و محرومیـت از گزینـش علمی 
در آزمـون همان سـال

 جزای نقدی و حبس از
1 تا 5 سال و یا هر دو مجازات

 تشدید مجازات های
پیش بینی شده در قانون
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اعالم زمان  برگزاري، نحوه  دریافت كارت  و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري  سال 1401
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

که  مي رساند   1۴۰1 سال  سراسري   آزمون   در  شرکت  متقاضیان  اطاع  به 
تاریخ های  در  آزمایشي،  گروه های  از  یک  هر  اختصاصي  و  عمومي  آزمون 
اعام شده به شرح ذیل، در ۴17 شهرستان و بخش مختلف کشور )به شرح 
جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطاعیه که در سایت سازمان سنجش 

آمده است(  برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمونگروه هاي آزمایشي 
صبح چهارشنبه  1401/4/08هنر

علوم انسانی
صبح پنجشنبه  1401/4/9

علوم ریاضی و فنی

صبح جمعه 1401/4/10علوم تجربی

صبح شنبه 1401/4/11زبان هاي خارجي

الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون
 کارت هاي  شرکت در  آزمون  همه متقاضیان،  به همراه راهنماي شرکت در آزمون، از روز 
یکشنبه مورخ 1401/4/5 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/4/7 براي مشاهده و پرینت، 
روي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد؛ لذا براي پرینت 
کارت شرکت در آزمون، باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق، به درگاه اطالع رساني 
مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباري ثبت نام )12 رقمي( و 
شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کد پي گیري ثبت نام )16 رقمي( و نام و نام خانوادگي، 
کدملي و سریال شماره شناسنامه، یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون 
تهیه نمایید. متقاضیاني که در دو یا سه گروه آزمایشي متقاضي شده اند، باید، عالوه بر 
پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشي اصلي، بر حسب مورد، نسبت به پرینت کارت 
گروه آزمایشي دوم یا گروه هاي آزمایشي دوم و سوم )گروه هاي آزمایشي هنر و زبان هاي 
خارجي( خود نیز اقدام نمایند. براي پرینت کارت شرکت در آزمون، باید منحصراً به روش 
فوق اقدام و بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه 
امتحاني مربوط مراجعه نمایید. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت 
شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن، الزامي 
است. در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، داوطلبان مي بایست 
»مطابق بند »ب« این اطالعیه«، به حوزه هاي رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 
)موجود در ذیل همین اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه کنند.

یادآوری مهم: چنان چه به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره پرونده 
یا کد پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي شوید، الزم 
است که با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویي 
و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده یا کد پي گیري ثبت نام اقدام نمایید و به هیچ وجه به باجه رفع نقص 
مراجعه ننمایید. این امکان براي متقاضیاني فراهم است که در سیستم پاسخگویي عضو 
باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیاني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این 

سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام کنند.

ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون
محل رفع نقص کارت شرکت در  آزمون متقاضیان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي 
شهرستان   مبناي   بر  زبان هاي  خارجي ،  و  هنر  تجربي ،  علوم   انساني ،  علوم  فني ،  و 
نام ، مشخص کرده اند، به  شرح  جدول  ثبت   تقاضانامه   بند 46  که  در  آنان،   انتخابي  
شماره  1 خواهد بود و آدرس محل رفع نقص کارت آزمون نیز به شرح جدول شماره 

2 و 3 این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، مي باشد.

آزمون،  در  شركت  كارت  مندرجات  در  مغایرت  مشاهده  درصورت  ج- 
متقاضیان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند:

1- با توجه به دریافت اطالعات شناسنامه اي متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان 
ویرایش اطالعات شناسنامه اي وجود ندارد؛ لذا چنان چه مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 
1، 2، 3، 4 و 13 کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، ضروري است که درخواست کتبی 
خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی، حداکثر تا تاریخ 1401/4/12 از طریق آدرس: 

http://darkhast.sanjesh.org   به سایت سازمان ارسال کنید. 
2- داوطلبان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي، که مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
)فارغ التحصیالن  پیش دانشگاهي  یا  بعد(  به   سال1384  )فارغ التحصیالن  دیپلم 
سال1391 به  بعد( هستند و همچنین فارغ التحصیالن نظام آموزشي جدید )نظام 
6،3،3(، اگر نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهاي3،1 ،4 ،7 ،13 
،16 ،17 ،23 ،24 و 25 )شامل: نام و نام خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال 
اخذ و نوع دیپلم، شماره ملي، کد دانش آموزي و منطقه اخذ دیپلم، عنوان مدرک 
پیش دانشگاهي، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهي و کد دانش آموزي مقطع 
پیش دانشگاهي( مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا موارد 
مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/4/13 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک 

تحصیلي خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد یاد شده اقدام نمایند. 
تبصره: دانش آموزان سال آخر، که مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند، برای اطالع 
از زمان مشاهده سوابق تحصیلی، الزم است به اطالعیه ای که در تاریخ 1401/4/21 

در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر می شود، مراجعه نمایند.
3- داوطلباني که مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند، چنان چه مغایرتي در اطالعات 
مندرج در بندهاي 7 ،15 ،16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28  )شامل: سال 
اخذ و نوع دیپلم، سري و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبي نهایي دیپلم، 
محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهي، 
منطقه یا ناحیه اخذ پیش دانشگاهي و وضعیت تحصیلي و اشتغال( مغایرتي مشاهده 
نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/4/11 
منحصراً به درگاه اینترنتي سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه 

به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصالح موارد یاد شده اقدام نمایند.
به شرح ذیل  د  و  الف، ب، ج  بندهاي  اطالعات مندرج در  به   4- چنان چه نسبت 
معترض هستید، ضروري است که براي بررسي موضوع، صبح ها از ساعت 8:30 الي 
12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 روزهای اعالم شده، بر اساس 
زمان بندی مندرج در جدول ذیل، به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع 
اطالعیه که در سایت  )ذیل همین  اساس جدول شماره 2  بر  مربوطه،  نقص حوزه 

سازمان سنجش آمده است( مراجعه کنید.

تاریخ مراجعه متقاضیان 
به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

زمان مراجعه به باجه رفع نقصگروه هاي آزمایشي 

روز سه شنبه  1401/4/07هنر

علوم انسانی
روزهای سه شنبه 1401/4/7 و چهارشنبه 1401/4/8

علوم ریاضی و فنی

روزهای چهار شنبه 1401/4/8 و پنجشنبه 1401/4/9علوم تجربی

روزهای پنجشنبه 1401/4/9 و جمعه 1401/4/10زبان هاي خارجي

اطالعیه
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الف- مغایرت در بندهاي 2، 6، 8،  10،9 و 11 )جنسیت، دین، زبان خارجي امتحاني، 
معلولیت، بهیاري و نوع سؤال انتخابي »مختص داوطلبان دارنده دیپلم علوم و معارف 

اسالمي در گروه آزمایشي علوم انساني«(.
حروف،  صورت  به  یا  عددي  صورت  به  چه  شما،  داوطلبی  شماره  چنان چه  ب-  

ناخواناست.  
ج- چنان چه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده یا چنان چه عکس روي 
کارت آزمون شما داراي اشکاالتي، از جمله: اشتباه عکس، فاقد مهر بودن، عدم وضوح  
و ... است، ضروري است که در روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود، 
شخصاً با همراه داشتن سه قطعه عکس 4×3 )در سال جاري تهیه شده باشد(، کارت 
باجه رفع نقص  یا شناسنامه عکس دار، به نماینده سازمان سنجش مستقر در  ملي 
حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل همین اطالعیه مراجعه نمایید؛ 
در غیر این صورت، مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد، و در صورتي که در این 
خصوص کارت متقاضی داراي اشکال بوده و تا روز قبل از آزمون، نسبت به رفع آن 

اقدام ننماید، مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب، با وي رفتار خواهد شد.
د- براي  آن  دسته  از متقاضیاني  که  یکي  از بندهاي  ردیف  29 )بند معلولیت( تقاضانامه  
ثبت نام  را عالمت گذاري  نموده  و پس از استعالم از سازمان بهزیستي، معلولیت آنان مورد 
تأیید قرار گرفته است، در مقابل  عنوان  معلولیت،  در کارت  شرکت در آزمون، نوع  معلولیت  
و شدت آن درج  شده  است . چنان چه  متقاضی،  یکي  از بندهاي  مذکور را عالمت گذاري  
نموده، لیکن معلولیت وی مورد تأیید قرار نگرفته، بند معلولیت وي حذف گردیده  است؛ 
لذا الزم  است که  در یکي از روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود، با همراه 
داشتن گواهي معلولیت، مراتب  را سریعاً به  نماینده  سازمان  سنجش  آموزش  کشور مستقر 
در باجه رفع  نقص  بر اساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش آمده است، 

اطالع  دهد تا قبل  از برگزاري  آزمون،  وضعیت  وي  مشخص  گردد.
بند 18  در  و  بوده  مناطق  از سهمیه  متقاضي غیر  5- چنان چه سهمیه درخواستي 
کارت شرکت در آزمون، سهمیه مناطق درج گردیده است، الزم است که متقاضیان 
نیروهاي  کل  ستاد  رزمندگان  امورایثارگران،  و  شهید  بنیاد  سهمیه هاي  از  استفاده 
مسلح، وزارت جهاد کشاورزي و رزمنده متقاضی بسیجي و همچنین همسر و فرزندان 
تاریخ  تا  حداکثر  سهمیه،  به  مربوط  اطالعات  تکمیل  و  مغایرت  اعالم  برای  آنان، 
1401/4/11 منحصراً به قسمت ویرایش اطالعات در درگاه این سازمان مراجعه کنند 
و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه، نسبت به اصالح و تکمیل موارد اقدام نمایند 
تا در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه براي آنها اعمال گردد؛ در 
غیر این صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این 
زمینه، قابل قبول نیست. ضمناً تأکید مي گردد متقاضیاني که سهمیه آنان مورد تأیید 
قرار نگرفته است، براي اطمینان بیشتر و بررسي وضعیت عدم تأیید سهمیه خود )بعد 
از ویرایش(، به ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، با سهمیه 

مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
6- آن دسته از داوطلباني که در زمان ثبت نام در آزمون، موفق به اعمال بند مؤسسات 
غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور نشده اند، مي توانند در زمان اعالم نتایج اولیه و انتخاب 

رشته، نسبت به اعمال بند فوق اقدام نمایند.
7- داوطلبان گروه آزمایشي هنر، در صورت عالقه مندي به رشته هاي ذیل، به منظور 
شرکت در آزمون عملي مي بایست نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي 
جدول ذیل )موارد 2 الي 14( و منحصراً به صورت اینترنتي، از روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 
هم زمان با پرینت کارت تا روز شنبه مورخ 1401/4/11 از طریق درگاه اطالع رساني این 
سازمان اقدام نمایند. با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي مورد نظر 
در آزمون سراسري سال 1401 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد، 
داوطلباني که اقدام به انتخاب یک مجموعه از مجموعه رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي 
هنر براي شرکت در آزمون عملي مي نمایند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 2/250/000 
)دو میلیون دویست و پنجاه هزار( ریال )معادل دویست و بیست و پنج هزار تومان( بابت 
هزینه آزمون عملي به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، از 
تاریخ فوق با مراجعه به درگاه اطالع رساني فوق الذکر اقدام نمایند. داوطلبان،  در صورتي که 
داوطلب و عالقه مند به شرکت در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه هاي گروه آزمایشي 

هنر هستند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 4/500/000 )چهار میلیون و پانصد هزار( 
ریال )معادل چهارصد و پنجاه هزار تومان( به صورت اینترنتي اقدام نمایند. عدم پرداخت 
هزینه آزمون رشته هاي تحصیلي عملي در تاریخ تعیین شده، به منزله عدم امکان پذیرش 
آنان در این رشته ها خواهد بود. داوطلبان الزم است که براي اطالع از جزئیات برگزاري آزمون 
عملي، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون رشته هاي مندرج 
در جدول ذیل، به اطاعیه اي که در روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/22 در درگاه 
اطاع رساني این سازمان قرار مي گیرد، مراجعه نمایند. داوطلبانی مجاز به شرکت در 
آزمون عملی خواهند بود که اوالً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری این آزمون در بازه زمانی 
اعالم شده اقدام کنند، و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر، که در روز چهارشنبه مورخ 

1401/4/8 برگزار می گردد، حاضر باشند.
8- داوطلبان هریک از گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني، در صورت عالقه مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربیت بدني )ردیف 1 
جدول شماره 8(، مي بایست نسبت به انتخاب مورد مربوط، منحصراً به صورت اینترنتي 
هم زمان با پرینت کارت، از روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 تا روز شنبه مورخ 1401/4/11 
از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند، و با توجه به اینکه پذیرش دانشجو 
در این رشته در آزمون سراسري سال 1401 به صورت متمرکز با شرایط خاص صورت 
مي پذیرد، داوطلباني که نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده اند مي بایست نسبت 
به پرداخت مبلغ 1/050/000 )یک میلیون و پنجاه هزار( ریال )معادل یکصد و پنج هزار 
تومان( به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شتاب اقدام نمایند. ضمناً 
داوطلبان، برای اطالع از روزهای برگزاری آزمون عملي رشته مذکور، به اطاعیه اي که 
در روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/22 در درگاه اطاع رساني این سازمان منتشر 
می گردد، مراجعه کنند. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اوالً 
نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعالم شده اقدام کنند و ثانیاً 
در جلسه آزمون یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی، که در 

روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 9 و 1401/4/10 برگزار می گردد، حاضر باشند.

رشته هاي شرایط خاص آزمون سراسري سال 1401

عنوان رشته هاردیف

علوم ورزشي - آموزش تربیت بدني 1

نقاشي، ارتباط تصویري، طراحي پارچه2
طراحی لباس و آموزش هنر

طراحي صنعتي۳

ادبیات نمایشي۴

مجسمه سازي۵

موسیقي ایراني6

موسیقي جهاني7

کتابت و نگارگري8

آهنگسازي9

بازیگري1۰

طراحي صحنه11

نمایش عروسکي12

عکاسي1۳

اطالعیه
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رشته هاي  به  متقاضیان  عالقه مندي  اعالم  نحوه  خصوص  در  الزم  9- توضیحات 
تحصیلي مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایي و 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، در مرحله اعالم نتایج اولیه و انتخاب رشته )نیمه دوم 

مرداد ماه( اعالم می شود.
و  مراکز  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به  عالقه مند  متقاضیان  از  دسته  آن   -10
صورت  آزمون  با  روش  به  آنها  در  پذیرش  اسالمي، که  آزاد  واحدهاي دانشگاه 
مي پذیرد، مي بایست، ضمن شرکت در آزمون، براي اطالع از نحوه انتخاب رشته هاي 
آزمون سراسري سال  اولیه  نتیجه  اعالم  اطالعیه  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحصیلي 
1401 )نیمه دوم مرداد ماه( مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند.

د-یادآوری های مهم 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل 

کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، الزامي است.
2- شروع فرآیند برگزاري آزمون، صبح ها رأس  ساعت  8:۰۰ )هشت( آغاز مي گردد 
و درِ حوزه هاي امتحاني، رأس  ساعت  7:30 )هفت و سی( صبح بسته خواهد شد؛ لذا از ورود 

متقاضیان، پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني، ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر متقاضی، براي حضور در جلسه آزمون، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون 
گروه آزمایشي مربوط ، الزم است که اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، چند 
مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاک کن و یک سنجاق یا سوزن و همچنین 

ماسک به همراه داشته  باشد.
4- متقاضیان، باید از آوردن وسایل اضافي، از جمله: کیف دستي، ساک دستي، هرگونه 
دستگاه ارتباطي )از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند 
هوشمند، انگشتر هوشمند و ...(، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت 
و نظایر آن و همچنین وسایل شخصي به جلسه آزمون، اکیداً خودداري نمایند. بدیهي 
است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند، دارای تبعات زیر خواهد بود:

1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقي می شود و با متقاضیان ذي ربط، بر اساس قانون 
رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند »ز« 

آمده است، رفتار خواهد شد.
2-4- در صورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل 
حوزه، در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاري آزمون هیچ گونه مسؤولیتي در 

قبال آن نخواهد داشت.
۳-۴- همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، 

موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
5- تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای داوطلبان، با توجه به ثبت نام آنها 

در گروه های آزمایشی، به شرح جدول ذیل خواهد بود:

تعداد و نوع کارت هایی کهگروه آزمایشیردیف
می توانند دریافت کنند

آزمایشی علوم تجربی1 گروه  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  فقط 
علوم تجربی

آزمایشی علوم ریاضی و فنی2 گروه  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  فقط 
علوم ریاضی و فنی

آزمایشی علوم انسانی3 گروه  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  فقط 
علوم انسانی

هنر4
1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر

2- کارت ورود به جلسه یکی گروه های آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی )در 

صورتی که قباًل در آنها ثبت نام نموده اند( 

زبان های خارجی5

1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبان های 
خارجی

 2- کارت ورود به جلسه یکی گروه های آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی )در 

صورتی که قباًل در آنها ثبت نام نموده اند(

تبصره: داوطلبانی که، عالوه بر ثبت نام در آزمون یکی از گروه هاي  آزمایشي  علوم  
ریاضي  و فني ، علوم  تجربي  و علوم  انساني، در گروه های آزمایشی هنر و زبان هاي  
خارجي  نیز  ثبت نام کرده اند، برای آنها سه  کارت  شرکت در آزمون )یک  کارت  مربوط  
به  گروه  آزمایشي  اصلي  علوم  ریاضي  و فني یا علوم  تجربي  یا علوم  انساني  و دو کارت  

دیگر به  ترتیب  براي  گروه های آزمایشی  هنر و زبان هاي  خارجي ( صادر شده  است .
6- متقاضیان  نظام  جدید آموزشی 3-3-6 در گروه  آزمایشي  علوم  انساني ، که داراي 
دیپلم علوم و معارف اسالمي هستند و متقاضیان نظام سالي واحدي/ترمي واحدي، 
که عنوان  دیپلم و پیش دانشگاهي  آنان  علوم  و معارف  اسالمي  )کد 18( است، با توجه  
به  انتخاب نوع دفترچه سؤاالتي که در بند 38 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، در جلسه 

آزمون به آنها دفترچه عمومی و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.  
مدرک  آخرین  بودن  دارا  به  توجه  با   1401 سال  سراسري  آزمون  متقاضیان   -7

تحصیلي، مي بایست داراي یکي از شرایط زیر باشند:
7-1- دارای دیپلم نظام جدید آموزشي 6-3-3 

7-2- دانش آموز نظام جدید آموزشي 3-3-6 )پایه دوازدهم( که تا پایان شهریور ماه 
)1401/6/31( موفق به اخذ دیپلم مي شوند.

7-3- داراي گواهي نامه پیش دانشگاهي )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1401/6/31(.
7-4- داراي دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه.

7-5- داراي مدرک کارداني یا باالتر )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1401/6/31(.
نشوند، در  تاریخ 1401/6/31  تا  فوق  مدارک  از  یکي  اخذ  به  موفق  متقاضیاني که 

صورت  شرکت و قبولي در آزمون ، قبولي آنان لغو خواهد شد.
تبصره: در صورت قبولي متقاضیان در رشته هایي که پذیرش آنها از نیمسال دوم 
سال تحصیلي 1402-1401 آغاز مي گردد، به شرط دریافت مدارک تحصیلي فوق تا 
تاریخ 1401/11/30، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در رشته قبولي، بالمانع خواهد بود.
8- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي حوزه 
امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1401 )از تاریخ 1401/4/8 لغایت 1401/4/15( به 

صورت اینترنتي از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام کنید.
9-داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون 
برای آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1۴۰1/۴/16 از طریق سیستم پاسخگویی 
ضمناً  نمایند.  مکاتبه  سازمان  این  با   https://request.sanjesh.org اینترنتی 

درخواست های رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسی و پی گیری نخواهد بود.
ه ـ- نکاتي مهم در خصوص دفترچه هاي سؤال گروه هاي آزمایشي پنجگانه 

و شخصي سازي آنها:
1- در آزمون سراسري سال 1401 به هر متقاضی در گروه هاي آزمایشي به شرح 
جدول ذیل دفترچه سؤال عمومی و اختصاصی و پاسخنامه داده مي شود. این بسته ها 
شخصي سازي شده و مشخصات متقاضیان، روي پاسخنامه و جلد دفترچه سؤاالت 

درج گردیده است. 

آزمون عمومي و ردیف
اختصاصي

زمان شروع، نوبت
روز و تاریخ آزمون

تعداد

دفترچه سؤالپاسخنامه

8/30 صبح روزچهارشنبه                   گروه آزمایشي هنر1
1401/4/8

22

گروه آزمایشي 2
علوم ریاضي و فني 

8/30 صبح روز پنجشنبه                      
1401/4/9

33

گروه آزمایشي 3
علوم انساني 

8/30 صبح روز پنجشنبه                      
1401/4/9

33

گروه آزمایشي 4

علوم تجربي *

8/30 صبح روز جمعه                        
1401/4/10

33

گروه آزمایشي 5
زبان هاي خارجي

8/30 صبح روز شنبه                          
1401/4/11

22

اطالعیه
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* متقاضیــان  شــرکت در گــروه آزمایشــی علــوم تجربــی، کــه داراي گواهینامــه  
دیپلــم بهیــاري هســتند و بــه حرفــه بهیــاري اشــتغال دارنــد، الزم اســت کــه عــالوه  
بــر پاســخگویي  بــه  ســؤاالت  دفترچــه   شــماره 2 و 3، بــه  35 ســؤال  درس بهیــاري  

منــدرج  در دفترچــه  شــماره  4 )دفترچــه  بهیــاري (  پاســخ  دهنــد.
2- متقاضیانــي  کــه  معــارف آنهــا غیراســالم یــا زبــان  خارجــي  آنــان  غیرانگلیســي  
اســت، بایــد ســؤاالت  مربــوط بــه  اقلیت هــاي  دینــي  )کلیمــي ، زرتشــتي  و 
مســیحي ( و زبــان  خارجــي  غیرانگلیســي  )فرانســه، آلمانــي، ایتالیایــي  یــا روســي ( 
ــا توجــه  بــه   را پاســخ  دهنــد. ســؤاالت  مربــوط بــراي ایــن دســته از متقاضیــان، ب
ــه صــورت بســته هاي مجــزا، در  ــان  شخصي ســازي شــده و ب شــماره  داوطلبــي  آن
جلســه آزمــون همــراه بــا دفترچــه ســؤاالت عمومــی بــه آنهــا تحویــل خواهــد شــد.

3- متقاضیــان در تمامــی گروه هــاي آزمایشــي مي بایســت پاســخ ســؤاالت 
ــان  ــوق، در هم ــدول ف ــه ج ــه ب ــا توج ــي را، ب ــي و اختصاص ــاي عموم دفترچه ه

پاســخنامه مربــوط عالمت گــذاري نماینــد.

و- دســتورالعمل بهداشــتی، فاصلــه گــذاری اجتماعــی و الزامــات 
شتی  ا بهد

ــان و  ــایر داوطلب ــود، س ــامتی خ ــظ س ــرای حف ــه ب ــی رود ک ــار م انتظ
ــد و  ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــر را م ــوارد زی ــان، م ــای محترمت خانواده ه

ــد: ــت نمایی ــا را رعای آنه
1- زمــان مناســب خــروج از منــزل تــا رســیدن بــه حــوزه امتحانــی را 
بــرآورد کنیــد و بــه موقــع در محــل آزمــون حضــور یابیــد. حــوزه برگــزاری آزمــون، 

از ســاعت 6:30 صبــح روز برگــزاری آزمــون، آمــاده حضــور شــما خواهــد بــود.
ــول  ــی موک ــق پایان ــه دقای ــود را ب ــور خ ــع، حض ــری از تجم ــرای پیش گی 2- ب

ــد. ننمایی
3- از تردد بی مورد در محل برگزاری آزمون، جداً خودداری نمایید.

ــب  ــه مناس ــان فاصل ــر داوطلب ــا دیگ ــوزه، ب ــه ح ــروج ب ــگام ورود و خ 4- هن
ــد. ــظ نمایی ــر( را حف ــک مت ــل ی )حداق

5- همــراه داشــتن ماســک ســه الیــه معمولی )بــدون فیلتــر( و اســتفاده 
ــه حــوزه  ــه(، از ابتــدای ورود ب ــر چان ــا زی ــی ت ــاالی بین ــح از آن )از ب صحی
برگــزاری آزمــون تــا پایــان برگــزاری آزمــون و خــروج از حــوزه امتحانــی، الزامــی 

اســت.
ــایر  ــا س ــردن ب ــت ک ــی خــود، از صحب ــان اســتقرار در محــل صندل 6- در زم

ــد. ــودداری نمایی ــداً خ ــان مجــاور، ج داوطلب
ــا چشــم، دهــان و بینــی در حیــن آزمــون، جــداً  7- از تمــاس دســت ها ب

خــودداری نماییــد.
8- هنــگام عطســه یــا ســرفه کــردن، از دســتمال کاغــذی اســتفاده نماییــد، 
و در صورتــی کــه دســتمال وجــود نداشــت، از قســمت داخلــی آرنــج خــود بدیــن 

منظــور اســتفاده کنیــد.
9- در صــورت داشــتن ســؤال ضــروری از عوامــل اجرایــی در طــول برگــزاری 
ــا رعایــت فاصلــه مناســب و داشــتن ماســک، اقــدام بــه صحبــت  آزمــون، حتمــاً ب

نماییــد.
10- در پایــان آزمــون، تــا زمــان اعــالم خــروج از ســالن از ســوی عوامــل اجرایــی، 
ــی کــه حــاوی  ــه پیام های ــید و ب ــتقر باش ــود مس ــی خ ــر صندل ــان ب همچن
نــکات اجرایــی و بهداشــتی اســت و درجلســه آزمــون از بلندگــو پخــش می شــود، 

بــا دقــت گــوش کــرده و بــه آن عمــل کنیــد.
ــس  ــب لم ــه اغل ــطوحی ک ــا س ــت ب ــاس دس ــد از تم ــعی کنی 11- س
ــتی  ــرویس بهداش ــیرآالت س ــا و ش ــتگیره دره ــا، دس ــر: صندلی ه ــود، نظی می ش
ــرای لمــس آنهــا از دســتمال کاغــذی اســتفاده کنیــد. و… خــودداری نمــوده و ب

ــوزه  ــه ح ــان ورود ب ــتید، در زم ــا هس ــاری کرون ــه بیم ــال ب ــه مبت 12- چنان چ
ــه رســید نتیجــه آزمایــش PCR(، مســؤوالن حــوزه را  ــا ارائ برگــزاری آزمــون )ب
ــد. ــل آورن ــه عم ــوص ب ــن خص ــای الزم را در ای ــا پیش بینی ه ــد ت ــع نمایی مطل

آزمـون هاي  در  جرایم  و  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  از  مواردي  ز- 
سراسري

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الــف - ارتــکاب هرگونــه عملــي کــه موجــب بي نظمــي در برگــزاري آزمــون گــردد 
یــا همــراه داشــتن هرگونــه وســیله غیرمجــاز، از قبیــل: وســایل ارتبــاط الکترونیکــي 

)حتــی بــه صــورت خامــوش( و دســتگاه هاي حافظــه دار.
ــر  ــی را از نظ ــون متقاض ــه آزم ــررات، ک ــالف مق ــل خ ــه عم ــکاب هرگون ب - ارت

ــل: ــازد، از قبی ــه دار س ــي خدش علم
1 - ارائــه مــدرک یــا گواهــي مجعــول یــا تصویــر گواهــي مجعــول بــراي شــرکت 

در آزمــون.
ــا دســت اندرکاران  ــي ی ــا افــراد خــارج از حــوزه امتحان ــا متقاضیــان ی ــي ب 2 - تبان

آزمــون، از قبیــل: عوامــل اجرایــي و طراحــان ســؤال بــراي تخلــف در آزمــون.
3 - ثبت نــام در آزمــون بــا هویــت مجعــول یــا شــرکت در جلســه آزمــون بــه جــاي 

ــی اصلي. متقاض
ج - اســتفاده از هرگونــه وســیله غیرمجــاز، از قبیــل: وســایل ارتبــاط الکترونیکــي و 

ــه دار. ــتگاه هاي حافظ دس
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــون ب ــزاري آزم ــط برگ ــارج از ضواب ــی خ ــه متقاض ــک ب د - کم

ــؤاالت. س
هــ - دسترســي غیرمجــاز بــه اطالعــات مربــوط بــه متقاضیــان یــا اســتفاده غیرمجــاز 

از آنهــا.
و - هرگونــه تغییــر غیرمجــاز ســؤاالت، اوراق و پاســخنامه هاي متقاضیــان یــا ســایر 

مــدارک و دفاتــر مربــوط بــه آزمــون.
ز- افشــاي ســؤاالت آزمــون یــا تــالش در جهــت دســتیابي و افشــاي آن یــا شــرکت 

یــا معاونــت در ایــن امــر، قبــل یــا حیــن برگــزاري آزمــون، بــه هــر نحــو.
ح - خریــد یــا فــروش ســؤاالت آزمــون یــا پاســخ آنهــا یــا شــرکت یــا معاونــت در 
ایــن امــر، قبــل یــا حیــن برگــزاري آزمــون، اعــم از اینکــه ســؤاالت یــا پاســخ آنهــا 

واقعــي یــا غیرواقعــي باشــد.
مــاده 6 - هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات، صالحیــت صــدور حکــم بــه 

مجازات هــاي زیــر را دربــاره متخلفــان دارنــد:
الــف - در مــورد مشــموالن بنــد )الــف( مــاده )5(: اخطــار کتبــي بــا درج در پرونــده 
متقاضــی و اعــالم بــه مراجــع ذي ربــط یــا محرومیــت از گزینــش در آزمــون همــان 

. ل سا
ب - در مــورد مشــموالن بنــد )ب( یــا بنــد )ج( مــاده )5(: محرومیــت از گزینــش 
ــال و  ــان س ــی در هم ــي متقاض ــال قبول ــال و ابط ــان س ــون هم ــي در آزم علم

ــد. ــال بع ــا ده س ــک ت ــون، از ی ــرکت در آزم ــت از ش محرومی
ــاده  ــف( م ــد )ال ــموالن بن ــورد مش ــز در م ــدوي، ج ــاي ب ــره - آراء هیأت ه تبص
)6( ایــن قانــون، قابــل تجدیــد نظــر خواهــي در هیــأت تجدیــد نظــر رســیدگي بــه 

ــت. ــات در آزمون هاس تخلف
مــاده 7 - در مــورد مشــموالن بندهــاي )د(، )هـــ(، )و( )ز( و )ح( مــاده )5( 
هیأت هــاي رســیدگي، متهــم را بــراي رســیدگي و اعمــال جــزاي نقــدي از 
ــا  ــال ی ــارد )1.000.000.000( ری ــک میلی ــا ی ــال ت ــون )10.000.000( ری ده میلی
حبــس از یــک تــا پنــج ســال یــا هــر دو مجــازات، بــه محاکــم دادگســتري معرفــي 

مي نماینــد.
ــب  ــه در قال ــاده )5(، چنان چ ــوع م ــال موض ــک از اعم ــر ی ــکاب ه ــاده 8 - ارت م

اطالعیه
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ــود  ــازات مي ش ــدید مج ــب تش ــد، موج ــبکه باش ــا ش ــروه ی ــک گ ــت در ی عضوی
ــوم  ــازات محک ــر مج ــه حداکث ــبکه، ب ــا ش ــروه ی ــرکرده گ ــده و س ــکیل دهن و تش
ــوق  ــم ف ــکاب تخلفــات و جرای مي گــردد. مجــازات هــر یــک از اعضــاء، کــه در ارت
دخالتــي نداشــته باشــند، حســب مــورد، حداقــل مجــازات ذکــر شــده بــراي مرتکب 

اســت.
ــع از  ــا مان ــات در آزمون ه ــه تخلف ــاي رســیدگي ب ــاده 9 - رســیدگي در هیأت ه م
رســیدگي برابــر ســایر قوانیــن جزایــي یــا رســیدگي در هیأت هــاي رســیدگي بــه 
ــاي  ــا کمیته ه ــي ی ــأت علم ــاي هی ــي اعض ــاي انتظام ــا هیأت ه ــات اداري ی تخلف
انضباطــي دانشــجویان نیســت و مرتکــب، عــالوه بــر مجــازات منــدرج در مــواد )6( 
ــز محکــوم  ــررات نی ــن و مق ــرر در ســایر قوانی ــه مجــازات مق ــون، ب ــن قان و )7( ای

مي گــردد.
مــاده 10 - در صــورت محکومیــت قطعــي فــردي بــه یکــي از مجازات هــاي منــدرج 
ــات  ــاده )6(، هی ــف( م ــد )ال ــدرج در بن ــازات من ــتثناء مج ــه اس ــون، ب ــن قان در ای
ــد؛  ــون ابطــال مي نمای ــي وی را در آزم ــا، قبول ــات در آزمون ه ــه تخلف رســیدگي ب
در ایــن صــورت، مؤسســه آموزشــي مربــوط، از صــدور و اعطــاي هرگونــه گواهــي 
یــا مــدرک بــه وي خــودداري خواهــد نمــود، و چنان چــه گواهــي فارغ التحصیلــي 
بــه وي اعطــاء شــده باشــد، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري یــا وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکي یــا وزارت آمــوزش و پــرورش یــا دانشــگاه آزاد اســالمي، 

ملــزم بــه ابطــال آن گواهــي هســتند.
مــاده 11 - چنان چــه بــا بررســي هاي فنــي و علمــي، بیــن نمــرات و رتبــه 
ــارف مشــهود و  ــاي غیرمتع ــي وي، مغایرت ه اکتســابي متقاضــی و ســوابق تحصیل
ــه  ــا رتب ــگاهي ب ــم و دوره پیش دانش ــدل دیپل ــق مع ــدم تطاب ــل ع ــي، از قبی اساس
ــدوي  ــاي ب ــد هیأت ه ــا تأیی ــد، ب ــته باش ــود داش ــون وج ــره اکتســابي در آزم و نم
رســیدگي بــه تخلفــات در آزمون هــا، از متقاضــی در یــک یــا چنــد درس عمومــي 
ــي  ــاً تعییــن وضعیــت نهای ــد. ضمن ــه عمــل مي آی و اختصاصــي امتحــان مجــدد ب
ــده  ــر عه ــج حاصــل از امتحــان مجــدد، ب ــر اســاس نتای ــن متقاضــی، ب ــون ای آزم

ــدوي اســت. هیــأت ب
ــش  ــراي افزای ــه ب ــي، ک ــي و آموزش ــگاه علم ــا آموزش ــه ی ــر مؤسس ــاده 12 - ه م
ــت  ــون فعالی ــن قان ــث ای ــورد بح ــاي م ــرکت در آزمون ه ــان ش ــي متقاضی آمادگ
مي کنــد، چنان چــه در تخلفــات مــاده )5( مشــارکت داشــته باشــد، مجــوز 
تأســیس آن لغــو مي شــود و مدیــران مســؤول آنهــا، عــالوه بــر محرومیــت دائمــي 
ــه مجازات هــاي پیش بینــي شــده در ایــن  ــه مراکــز، ب از تأســیس و اداره ایــن گون
ــگاه  ــا آموزش ــه ی ــه مؤسس ــوند، و چنان چ ــوم مي ش ــن محک ــایر قوانی ــون و س قان
فاقــد مجــوز باشــد، مجــازات مدیــران مســؤول آنهــا حداکثــر مجــازات منــدرج در 

ــود. ــاده )6( خواهــد ب م
ــر اقــدام  تبصــره - در مــورد آموزشــگاه هایي کــه فاقــد مجــوز هســتند، عــالوه ب
ــالم  ــه اع ــبت ب ــاً نس ــد راس ــز مي توان ــوم نی ــط، مدعي العم ــي ذي رب ــع قانون مراج

ــد. ــدام نمای ــان اق ــات آن ــري تخلف جــرم و پي گی

ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور

ــی،  ــورت الکترونیک ــه ص ــت ها ب ــت درخواس ــی و ثب ــریع در بررس ــت تس در جه
داوطلبــان می تواننــد ســؤال یــا درخواســت خــود را از طریــق ســامانه پاســخگویي 
اینترنتــي بــه نشــانی: https://request.sanjesh.org، بــه ایــن ســازمان ارســال 
نماینــد. ضمنــاً داوطلبــان، در صــورت لــزوم، می تواننــد، ســؤال یــا ســؤاالت خــود 
ــان  ــماره ۰21 در می ــش ش ــا پی ــن:  ۴216۳  ب ــماره  تلف ــا ش ــاعات اداری ب را در س

بگذارنــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

هفتـه نامـه  گـرامـی  خـوانندگان  و  مخاطبـان  اطـالع  به  وسیله  بدیـن 
نظــرات،  دریافـت  آمـاده  هفته نـامه،  ایـن  کــه  می رسـاند  پیـک سنـجش 
پیشنهـادهــا و مقـاالت ارزشمـند اعضـای هیـأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان 
برنامه ریزی،  و  مطالـعه  زمینـه های  در  دانشـگاهی  مراکز  و  مؤسسات  فعال 
شیوه های مطالعه مؤثر، راه های مقابله با استرس و اضطراب، روان شناسی کنکور، 
عوامل مؤثر در موفقیت، معرفی رشته های دانشگاهی، زمینه های اشتغال زایی و 
کارآفرینی و... که می تواند برای داوطلبان آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها 

مفید باشد، خواهد بود.
استفاده  با  بتواند  عزیزان،  این  و همیاری  با همکاری  دارد  انتظار  این هفته نامه، 
از مطالب علمی ارسالی در موضوعات پیشگفته، نقش خود را، که یاری رساندن 
مداوم به داوطلبان آزمون های سـراسـری در تمام ایـام سال است، به خوبی ایفا 

نماید.
شایسته است که مطالب ارسالی، برگرفته از پژوهش ها و جست و جوهای شخصی یا 
حاصل ترجمه آنها از منابع معتبر علمی باشد. بدیهی است که ذکر منابع و مراجع 

تألیف یا تدوین یا ترجمه مقاالت، الزامی است.
ضمناً به اطالع می رساند که این نشریه، در حک و اصالح یا خالصه کردن مقاالت 
و جستارهای ارسالی در موضوعات یاد شده، و همین طور درج یا عدم درج آنها در 

نشریه، آزاد است.  
آدرس ایمیل:

peyk@sanjesh.org

قابل توجه خوانندگان
هفته نامه پیک سنجش

 1۴۰1/۰۳/29 مورخ  اطاعیه   پیرو   
انتخاب  و  ثبت نام  خصوص  در 
به  کارداني  مقطع  آزمون  رشته 
و   1۴۰1 سال  ناپیوسته  کارشناسي 
مذکور،  راهنماي  دفترچه  انتشار 
که  مي رساند  متقاضیان  اطاع  به 
تسهیات  نمودن  فراهم  منظور  به 
بیشتر و مساعدت براي آن دسته از 
متقاضیانی که تا تاریخ 1۴۰1/۰۴/۰۵ 
براي ثبت نام و انتخاب رشته اقدام 
گردیده  اتخاذ  ترتیبي  ننموده اند، 
است که متقاضیان بتوانند تا پایان 
 1۴۰1/۰۴/۰9 مورخ  پنجشنبه  روز 
نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در 

این آزمون اقدام نمایند.
در  که  دارد  ضرورت  متقاضیان،  لذا 
از  پس  و  شده  گرفته  نظر  در  مهلت 
مربوط  راهنماي  دفترچه  دقیق  مطالعه 
درگاه  به  اطالعیه،  این  مندرجات  و 

نشاني:  به  سازمان  این  اطالع رساني 
و  مراجعه   www.sanjesh.org
رشته  کد  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت 
آزمون  در  خود  عالقه  مورد  محل هاي 

مذکور اقدام نمایند. 
ثبت نام  قباًل  که  متقاضیاني  ضمن،  در 
ثبت نام  رهگیري  کد  و  تکمیل  را  خود 
در  مي توانند،  نیز  نموده اند،  دریافت 
به  نسبت  فوق،  تاریخ  تا  تمایل،  صورت 
مشاهده یا ویرایش اطالعات ثبت نامي و 
اقدام  انتخابي خود  کد رشته محل هاي 

نمایند. 
وجود  صورت  در  که  است  ذکر  شایان 
اصالحیه برای دفترچه راهنمای ثبت نام 
انتخاب رشته این آزمون، موضوع در  و 
اطالعیه پرینت کارت شرکت در آزمون، 

اطالع رسانی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص:

 اعالم تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب 
رشته آزمون کارداني به کارشناسي 

ناپیوسته سال 1401
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اطالعیه

 ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره هاي مهندسی فناوری و كارشناسي حرفه ای )ناپیوسته( 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پذیـرش  در  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـاع  بـه 
کارشناسـی  و  فنـاوری  مهندسـی  دوره  هـاي 
حرفـه ای )ناپیوسـته( نظـام آمـوزش مهارتـی 
دانشـگاه جامـع علمـی - کاربـردی مهـر مـاه 
ثبت نـام  سـامانه  کـه  مي رسـاند   1۴۰1 سـال 
در ایـن پذیـرش، بـه صـورت اینترنتـي از روز 
سه شـنبه مـورخ 1۴۰1/۰۳/۳1 تا روز سه شـنبه 
مـورخ 1۴۰1/۰۴/7 )فـردا( فعـال اسـت؛ بر این 
اسـاس، متقاضیـان بایـد در مهلت مقـرر و پس 
از مطالعـه دقیـق »دفترچه راهنمـاي ثبت نام«، 
به درگاه اطاع رسـاني این سـازمان به نشـاني:  
مراجعـه کرده و نسـبت   www.sanjesh.org
بـه ثبت نـام خـود در این سـامانه اقـدام کنند. 
دفترچـه راهنمـا، هم زمـان بـا شـروع ثبت نام، 
سـازمان  ایـن  اطاع رسـانی  درگاه  طریـق  از 

قابـل دسـترس گردیده اسـت.

روش گزینش دانشجو
گزینـش دانشـجو در کـد رشـته  محل هـای تحصیلی، 
مـدرک  نـوع  کاردانـی،  کل  معـدل  اسـاس  بـر 
و  رزمنـدگان  شـاغل،  آزاد،  سـهمیه های  کاردانـی، 
صالحیت هـای  بـه  توجـه  بـا  و  بومـی   ایثارگـران، 
عمومـی متقاضیـان، بـا عنایـت بـه ضوابـط دانشـگاه 
مربـوط  مصوبـات  و  کاربـردی   - علمـی  جامـع 
کـه  آزاد،  سـهمیه  متقاضیـان  می گیـرد.  انجـام  
 )3( شـماره  جـدول  مطابـق  آنـان  کاردانـی  مـدرک 
بـا  مرتبـط  ثبت نـام  راهنمـاي  دفترچـه  در  منـدرج 
اولویـت  در  باشـد،  انتخابـی  تحصیلـی  رشـته های 
پذیـرش بـرای آن رشـته قـرار می گیرنـد؛ در ضمـن، 
ظرفیـت باقی مانـده در هر کدرشـته محل، بـا اولویت 
مـدارک  بـا  آزاد  سـهمیه  متقاضیـان  بـه  یکسـان 
کاردانـی غیرمرتبـط اختصـاص می یابد؛ لذا پیشـنهاد 
می شـود کـه متقاضیان، نسـبت بـه انتخاب کدرشـته 
محل هـای مرتبـط بـا رشـته تحصیلی مقطـع کاردانی 
خـود اقـدام نماینـد. متقاضیان سـهمیه شـاغل، صرفاً 
در یـک زیرگـروه آموزشـی در رشـته مرتبط با شـغل 
آنـان پذیـرش خواهنـد شـد. بـرای هـر یـک از موارد 
فـوق، ارائـه مسـتندات مربـوط در زمـان ثبت نـام، از 
سـوي دانشـجو بـه مرکـز آموزشـی ضـروری اسـت.

اقدامات الزم برای ثبت نام  
1- دریافـت و مطالعـه دفترچـه راهنمـاي ثبت نـام از 

طریـق درگاه اطالع رسـاني سـازمان.
نیـاز  مـورد  اطالعـات  و  مـدارک  نمـودن  آمـاده   -2

ثبت نـام. بـراي 
از  اسـتفاده  بـا  ثبت نـام  اعتبـاري  کارت  خریـد   -3

کارت هـاي بانکـي عضـو شـبکه شـتاب، کـه پرداخت 
الکترونیکـي آنهـا فعـال اسـت، بـا مراجعـه بـه درگاه 
 945/000 مبلـغ  پرداخـت  و  سـازمان  اطالع رسـاني 
بـه عنـوان وجـه  )نهصدوچهـل و پنـج هـزار( ریـال 

م.  ثبت نـا
یـادآوری 1: دانشـجویان سـال آخـر دوره کاردانـي، 
کـه تـا تاریـخ 1401/6/31 موفـق بـه اخـذ مـدرک 
کاردانـي خواهنـد شـد، مجـاز بـه ثبت نـام و انتخـاب 
کدرشـته محـل هسـتند. چنان چـه متقاضـي در یکی 
از کدرشـته محل هـای انتخابـی پذیرفتـه شـود، ولـی 
تـا پایـان شـهریور ماه سـال جـاری موفق بـه دریافت 
نشـود،  کاردانـي  دوره  تحصیـالت  پایـان  گواهینامـه 

قبولـی وی لغـو و اجـازه ثبت نـام خواهـد داشـت.
درج  در  کـه  اسـت  الزم  داوطلبـان   :2 یـادآوری 
معـدل و سـایر اطالعاتـی کـه در گزینـش علمـی آنها 
مؤثـر اسـت، دقـت کافـی را به عمـل آورند. هـر گونه 
مغایـرت یـا اعالم اشـتباه اطالعـات فـوق، در صورتی 
کـه در ردیـف پذیرفته شـدگان قـرار گرفتـه باشـند، 

منجـر بـه لغـو قبولـی خواهد شـد.
4( مندرجـات فـرم تقاضانامـه بایـد دقیـق و صادقانه 

شـود. تکمیل 
5( مسـؤولیت صحـت مندرجـات تکمیـل شـده فـرم 

تقاضانامـه، بـه عهـده متقاضـي خواهـد بـود.
نیسـت؛  تغییـر  قابـل  تقاضانامـه  فـرم  مندرجـات   )6
تقاضانامـه  اطالعـات  تکمیـل  زمـان  در  بنابرایـن، 

گیریـد. بـه  کار  را  دقـت  نهایـت 
7( در هـر مرحلـه از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شـدن، 
حیـن تحصیـل در دانشـگاه و ...(، مشـخص شـود که 
متقاضـي حقایـق را کتمـان نمـوده یـا واجـد شـرایط 
و ضوابـط منـدرج در ایـن دفترچـه نیسـت، از ادامـه 

تحصیـل محـروم خواهد شـد.

ثبت نـام  پایـان  از  پـس  مي بایسـت  متقاضـي،   )8
الکترونیکـي از تمامـي صفحـات، پرینـت تهیـه نموده 

و آن را نـزد خـود نگـه دارد.
دستورالعمل و نحوه تکمیل
 تقاضانامه ثبت نام اینترنتي

به متقاضیان توصیه مي شـود که مطابق دسـتورالعمل 
فـرم  ابتـدا  ثبت نـام،  راهنمـاي  دفترچـه  در  منـدرج 
پیش نویـس تقاضانامـه منـدرج در دفترچـه راهنما را 
تکمیـل و سـپس بـا مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـانی 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، اطالعـات الزم را 
بـر اسـاس بندهـاي برنامـه نرم افـزاري ثبت نـام وارد 
نماینـد. ضمنـاً راهنمـاي جامـع نحوه تکمیـل فرم در 
برنامـه نرم افـزاري ثبت نـام اینترنتـي موجود اسـت و 
متقاضیـان بـراي کسـب اطـالع بیشـتر مي تواننـد بـه 
ایـن راهنمـا مراجعـه نماینـد. متقاضیـان الزم اسـت 
کـه در درج اطالعـات ثبت نامـی خـود دقـت نماینـد؛ 
در صـورت مشـاهده هرگونـه مغایـرت در مـوارد قیـد 
شـده در تقاضانامـه ثبت نـام بـا مـدارک متقاضي، در 
صـورت پذیرفتـه شـدن، قبولـي وي لغـو و از ادامـه 

تحصیـل متقاضـی جلوگیـري خواهد شـد.
نکات و توصیه هاي  مهم 

ثبت نـام  بـه  اقـدام  کافي نـت  طریـق  از  اگـر   )1
شـخصاً  را  ثبت نامـي  مراحـل  تمامـي  مي نماییـد، 
انجـام دهیـد یـا بـر انجـام امـور مربـوط در کافي نـت 

باشـید. داشـته  مسـتقیم  نظـارت 
بـه دریافـت  نسـبت  تقاضانامـه،  تکمیـل  از  2( پـس 
یک نسـخه پرینت و نگه د اري شـماره پرونـده 6 رقمي، 
اقـدام  تقاضانامـه خـود  و  رقمـي   16 پي گیـري  کـد 

نماییـد.
3( در انتخـاب کدرشـته  محل هـاي انتخابـي خـود بـا 
دقـت عمـل کنید؛ زیرا پـس از دریافت کـد پي گیري 
16 رقمـي، بـه درخواسـت هاي متقاضیـان مبنـي بـر 
اثـر  اصـالح یـا جابجایـي کدرشـته  محل هـا ترتیـب 

شـد. نخواهد  داده 
4( هرگونـه  تغییـري  از طریـق  نشـریه پیک  سـنجش  
)هفته نامـه خبري  و اطالع رسـاني  سـازمان  سـنجش (، 
پایـگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش، و، در صورت 
لـزوم،  از طریـق رسـانه هاي گروهـي  اعـالم  خواهـد 

. شد
5( در صـورت لـزوم، مي توانیـد، سـؤال یا سـؤاالت خود 
را از طریـق سـامانه پاسـخگویي اینترنتـي این سـازمان 
 ،https : / /request .sanjesh .org نشـانی:  بـه 
تلفـن:  شـماره  بـا  اداری  سـاعات  و  روزهـا  در  یـا 

بگذاریـد. میـان  در   ۰21-۴216۳
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعیه

دوره  نهمین  که  مي رساند  متقاضیان  اطاع  به 
سنجش  آزمون  در  شرکت  برای  نام نویسي 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(، از روز 
چهار شنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/۰1 آغاز شده است و در 
روز جمعه مورخ 1۴۰1/۰۴/1۰ پایان مي پذیرد. الزم 
این آزمون،  نام نویسي در  به تأکید است که 
طریق  از  و  اینترنتي  به صورت  منحصراً 
نشاني:  به  سازمان  این  اطاع رساني  درگاه 

www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
این  در  نام نویسي  هزینه  پرداخت  اینکه  به  توجه  با 
متقاضیان  مي شود،  انجام  اینترنتي  به صورت  آزمون 
عضو  بانکي  کارت هاي  از  استفاده  با  که  است  الزم 
فعال  آن ها  الکترونیکي  پرداخت  که  شتاب،  شبکه 
و  مذکور  اطالع رساني  درگاه  به  مراجعه  با  است، 
و  میلیون  )دوازده   12/750/000 مبلغ  پرداخت 
نام نویسي،  وجه  به عنوان  ریال  هزار(  هفنصدوپنجاه 
)شماره  اعتباري  کارت  اطالعات  دریافت  به  نسبت 

سریال 12 رقمي( خود اقدام نمایند. 
حوزه هاي  در  شرکت  مهم: متقاضیان  یادآوری 
امتحاني خارج از کشور، باید کارت اعتباري مربوط 
نام نویسی را از طریق مرکز آموزش زبان فارسی  به 

حوزه هاي امتحاني خارج از کشور، تهیه نمایند.
فارسي  زبان  مهارت هاي  استاندارد  سنجش  آزمون 
سطح  در  منحصراً  دانشگاهي(  سامفاي   – )سامفا 
دانشگاهی )آکادمیک( و شامل بخش هاي شنیداري، 
مهارت  و  است  گفتاري  و  نوشتاري  خوانداري، 

متقاضیان در این بخش ها سنجیده خواهد شد.
آزمون مذکور، در روز جمعه مورخ 1401/04/31 )31 
تیر ماه سال 1401 شمسي برابر با 22 جوالي سال 
2022 میالدي و 22 ذي الحجه سال 1443 قمري(، 
هم زمان با حوزه هاي داخل کشور، در حوزه هاي امتحاني 
خارج کشور در کشورهای عراق، لبنان، سوریه، ترکیه 
و گرجستان برگزار خواهد شد. الزم به توضیح است 
به صورت  داخل کشور  آزمون، در حوزه های  این  که 
به روش  از کشور  در حوزه های خارج  و  الکترونیکی، 

قبلی )مبتنی بر کاغذ( برگزار خواهد شد.
تعیین شهر )برای متقاضیان داخل کشور( یا کشور 
)برای متقاضیان خارج از کشور( به منظور برگزاری 
تعداد  رسیدن  حدنصاب  به  منوط  آزمون،  این 

متقاضیان در زمان نام نویسی خواهد بود.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تاریخ برگزاري و نحوه نام نویسي 
در نهمین آزمون سنجش استاندارد 

مهارت هاي زبان فارسي
)سامفا - سامفاي دانشگاهي(

سال 1401

روابـط عمومـي سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، بـه منظور سـهولت اطاع رسـاني و 
تسـریع در انعکاس اخبار، اقدام به راه اندازي 
در پیام رسـان های  رسـاني  اطـاع  کانـال 

داخلی کـرده اسـت.
بـا  داخلـی،  پیام رسـان های  محتـرم  کاربـران 
نشـانی های اعـالم شـده، مي تواننـد بـا عضویت 
در کانـال واحـد خبـر و اطالع رسـانی سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور، از اخبـار و مطالـب 

مرتبـط بهره منـد گردنـد.

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

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

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
@prnoetir            :پیام رسان بله

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

راه اندازي کانال اطالع رساني
سازمان سنجش آموزش کشور در پيام رسان های داخلی
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از کشورهای دیگر  دو روز دیگر، آزمون سراسری سال 1۴۰1 در گروه های پنجگانه آزمایشی در حوزه های امتحانی سراسر کشور و برخی 
برگزار می شود. به همین مناسبت، در شمارۀ پیش، به باز نشر بخش اول گفت و گوی این نشریه با چند تن از رتبه های ممتاز آزمون سراسری 
سال های گذشته پرداختیم و در این شماره نیز ادامۀ این گفت و گو را تقدیم شما می کنیم تا مطالعۀ این گفت و گو بتواند موجب بهره گیری 
داوطلبان عزیز از تجربیات و راهکارهای داوطلبان موفق آزمون های سراسری سال های گذشته، در راستای هر چه بهتر برگزار کردن این 

آزمون توسط این عزیزان شود.
آیا می دانید که رتبۀ ۳ کشوري گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی، از مهر ماه درس خواندن برای کنکور را آغاز کرده و بخشی از عقب ماندگی های 
درسی خود را در تعطیات نوروز برطرف نمود؟ آیا می دانید که رتبه  هاي 8 و 1۰ کشوری گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی نیز در سر جلسۀ 
کنکور استرس داشته اند؟ می خواهیم بگوییم که حتی بهترین رتبه های آزمون سراسری نیز، در سالی  که کنکوری بودند و سرجلسۀ آزمون، 
با مشکاتی دست به گریبان بودند و این گونه نبوده است که همه چیز برای آنها مثبت و ایده آل باشد. فقط آنها در شرایط مختلف و گاه 
نامناسب، هدف خویش را گم نکرده و همچنان با عزمی راسخ به پیش رفته اند بخش آخر از گفت و گو با آقای دانا افاضلی، رتبۀ۳، خانم  فاطمۀ 
جعفری، رتبۀ 8، آقای محمد مهدی ابوترابی، رتبۀ 1۰ کشوری گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 98 می تواند اطاعات 
خوبی در این زمینه در اختیار شما قرار دهد. با سپاس از این عزیزان، که در این گفت و گو شرکت کردند، بخش آخر این گفت و گو را تقدیمتان 

می کنیم. 

دانا افاضلی

مهم، داشنت روحیۀ خوب است
گفت و گو با سه رتبۀ برتر کشوری گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 89  

فاطمه جعفری محمد مهدی ابوترابی

)بخش آخر(

  هـر داوطلبـی می خواهـد بهتریـن کارایـی 
را در سـالی کـه کنکـور می دهد، داشـته باشـد؛ 
از همیـن رو، زمـان و بهره بـرداری بهینـه از آن، 
یکـی از مسـائل مهـم بـرای داوطلبـان آزمـون 
سراسری اسـت. عده ای برای رسـیدن به بهترین 
بهره وری از این سـال سرنوشـت سـاز، استفاده از 
یـک مشـاور را پیشـنهاد می دهند؛ نظر شـما در 

ایـن زمینه چیسـت؟ 

محمد مهـدی ابوترابی: من با برنامۀ مشـاور مدرسـه 
پیـش می رفتـم و ایـن برنامـه برایـم مفیـد بـود؛ بـرای 
مثـال، قبـل از کنکـور کمـی اسـترس داشـتم کـه بـا 
مشـاورمان آن را در میـان گذاشـتم و او بـا صحبت هـای 
انگیزشـی و روحیـه دادن، حالـم را خـوب کـرد و کمکم 

کـرد که بـه احتمـاالت منفـی فکـر نکنم.
دانـا افاضلـی: بـرای مـن، مشـاور، یکـی از مهم تریـن 
عوامـل موفقیـت بـود و هـم از لحـاظ روحـی و هـم از 

لحـاظ درسـی بـه مـن کمـک کـرد؛ چـون تجربـۀ الزم 
را داشـت و می توانسـت بـه خوبـی راهنمایـی کنـد کـه 
بـرای کسـب رتبۀ عالـی در رشـته ای کـه می خواهی در 
آن قبـول شـوی، بایـد چگونـه تـالش کنی تا بـه نتیجه 
برسـی. خـود مـن در وجـودم کسـب رتبه تـک رقمی را 
نمی دیـدم، امـا مشـاورمان در مـن چنین چیـزی را دید 

و کمکـم کـرد تـا به آن برسـم. 
خانـم ذاکری )مـادر دانا افاضلـی(: تکلیـف والدین 
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مدرسـه ای کـه مشـاور دارد، مشـخص تر اسـت؛ چـون 
والدیـن الزم نیسـت کـه بـا تک تـک معلم هـا در ارتباط 
باشـند و مشـاور پل ارتباطـی خوبی بین والدیـن و کادر 
مدرسـه اسـت. مشـاور مدرسـه دانـا، اطالعات شسـته و 
ُرفتـه و خوبـی را در اختیـار من قرار مـی داد و دیگر الزم 
نبـود کـه من با هـر معلمی جـدا جدا صحبت کنـم تا از 

وضعیـت فرزنـدم با خبر شـوم. 
فاطمه جعفـری: در برهه ای از زمـان، وضعیت روحی ام 
خیلـی بـد بـود و مشـاور مدرسـه خیلـی بـه مـن کمک 
کـرد و در کل، از لحـاظ روحـی خیلی مـا را جمع و جور 
می کـرد و نمی گذاشـت کـه ناامیـد شـویم یـا گرفتـار 
حاشـیه ها شـویم؛ به خصوص کـه در سـال تحصیلي ما، 
یـک وضعیت اسـتثنایی پیـش آمد؛ چون معلم گسسـتۀ 
مـا، بـه خاطـر بیمـاری سـرطان، اواخـر آذر مـاه از دنیـا 
رفتنـد و مـا شـاهد مبـارزۀ ایشـان بـا بیمـاری بودیم، و 
ایـن چالـش بزرگـی برای ما بـود و روحیه بیشـتر بچه ها 
بـه همیـن خاطر خراب شـده بـود؛ اما مشـاورمان کمک 
کـرد تـا دوبـاره بـه وضعیت عـادی بـاز گردیـم. از لحاظ 
برنامه ریـزی درسـی هم  مشـاوران خیلی خـوب بودند و 

اصـاًل برنامه ریـزی را ایشـان بـه من یـاد دادند. 
  از قدیـم گفته انـد کـه عقـل سـالم در بـدن 
سـالم اسـت؛ به عبـارت دیگـر، تغذیـه و ورزش 
داوطلـب  علمـی  آمادگـی  کسـب  در  می توانـد 
بسـیار مؤثـر باشـد؛ در ایـن زمینه چـه برنامه ای 

؟  شتید ا د
خانـم شـریفی )مـادر فاطمـۀ جعفـری(: تـالش 
می کـردم کـه بـراي ایشـان تغذیه ای سـالم فراهـم کنم؛ 
بـرای مثـال، اسـترس باعـث می شـود کـه تمایـل بـه 
شـیرینی بـاال برود و مـن، برای اینکه تمایل به شـیرینی 
را در فرزنـدم کاهـش بدهـم، بیشـتر میـوه در اختیارش 
قـرار مـی دادم یا سـاالد که همیشـه در برنامـۀ غذایی ما 

بود. 
در زمینـۀ ورزش نیـز ُمصـر بودیم کـه فرزندمان هفته ای 
یـک بار سـالن بـرود و بدمینتون بـازی کنـد؛ چون قبل 
از سـال دوازدهم، بدمینتون را به صـورت حرفه ای دنبال 
می کـرد و مـا می دانسـتیم کـه ورزش، حتـی در حـد 
محـدودش، در حفـظ روحیه فرد، بسـیار مؤثر اسـت؛ به 
همیـن خاطـر، ورزش کـردن ایشـان هفته ای یـک بار تا 

آخـر ادامـه داشـت و اصاًل حـذف نگردید. 
خانـم ذاکـری )مـادر دانـا افاضلـی(: فرزنـد مـن، 
اصطالحـًا »بخـور« نیسـت و مـن خوردن خیلـی چیزها 
را بـرای او اجبـار می کـردم. یکـی از مـوادی که همیشـه 
در خانـه تهیـه می کـردم یـا دانـا بـه عنـوان تنقـالت به 
درسـي  سـاعات  چـون  بـود؛  آجیـل  می بـرد،  مدرسـه 
مدرسـه خیلـی زیاد بـود و مصرف تنقالت انـرژی الزم را 

برایـش فراهـم می کـرد.
دانـا افاضلـی: تا پیـش از سـال دوازدهم، تنیـس روی 
میـز را بـه طور حرفه ای بـازی می کردم، امـا برای کنکور 
آن را کنـار گذاشـتم؛ البتـه پنجشـنبه ها یـا جمعه هـا 
ورزش سـبک داشـتم، امـا یـک برنامـه منظـم و جـدی 

نداشتم. 
محمـد مهـدی ابوترابی: تغذیـۀ خاصی نداشـتم و در 
زنگ هـای تفریـح هـم بـا سـایر همکالسـی ها والیبـال 

بـازی می کردیـم. 
  زنگ تفریح ها درس ساعت بعد را نمی خواندید؟ 
محمـد مهـدی ابوترابـی: نـه، زنـگ تفریـح بـراي ما 

صرفـاً زمـان بـازی بود. 
  نظرتان دربارۀ نیایش چیست؟

محمـد مهـدی ابوترابـی: یـک رابطـه احساسـی بـا 
پـروردگارم داشـتم و ایـن ارتبـاط بـه مـن خیلـی کمک 
می کـرد؛ بـه خصـوص روزهایـی کـه حالـم خـوب نبود.

دانـا افاضلـی: فکر کـردن دربـارۀ مسـائل اعتقـادی را 
خیلـی دوسـت دارم و بـرای مـن زنگ های معارف سـال 
دوازدهـم، فرصـت خوبـی بـرای تفکـر و تأمـل در ایـن 

بود.  زمینـه 
فاطمه جعفری: نیایش، همیشـه بخشـی از زندگی من 
بـوده اسـت و سـال دوازدهـم هـم، مثـل سـایر سـال ها، 

همیـن فضا بـر من حاکـم بود.
  نقـش والدین را در موفقیتتـان چگونه ارزیابی 

؟ می کنید

فاطمه جعفـری: برای مـن، که سـال دوازدهم بیشـتر 
موفقیتـم  در  مهمـی  نقـش  والدینـم  بـودم،  خانـه  در 
داشـتند؛ چـون همـواره فضـای خانـه را برایـم آرام نگـه 
مي داشـتند و طـوری رفتـار می کردنـد که مـن به جایی 
رسـیدم کـه نتیجـه آزمون هـای آزمایشـی برایـم مهـم 
نبـود، و حتـی اگـر آنهـا را خـراب می کـردم، می گفتنـد 
کـه نبایـد ذهنـت را بـه خاطر این مسـائل آشـفته کنی.

محمـد مهـدی ابوترابـی: والدینـم همـۀ شـرایط را 
بـرای موفقیـت مـن مهیـا کردند؛ بـرای مثال، سـالی که 
کنکـوری بـودم، آنهـا مسـافرت نرفتنـد، مهمانـی خیلی 
کـم می رفتنـد و چـون مـن در خانـه درس می خوانـدم، 
رعایـت حـال مـرا می کردنـد و فضـای خانه مـان خیلـی 
آرام بـود. ضمنـاً در تهیۀ کتاب های کمک آموزشـی براي 
مـن نیـز کوتاهـی نکردنـد و هر چـه می خواسـتم، برایم 
تهیـه می کردنـد. دربارۀ نتایـج آزمون های آزمایشـی هم 

حسـاس نبودنـد و مـرا بازخواسـت نمی کردند. 
دانـا افاضلـی: فکـر می کنم درسـت نیسـت کـه نقش 
والدیـن را بـه سـال دوازدهـم محـدود کنیم. بـرای من، 
همـۀ سـال هایی کـه درس خواندم، خانـواده خیلی نقش 
داشـت؛ حتـی مـکان خانـه را عـوض کردند تا مـن برای 
رفتـن بـه مدرسـه و کالس هـای المپیـاد، بُعـد مسـافت 

نداشـته باشم.
  آقـای افاضلـی! بـه المپیـاد اشـاره کردیـد و 
قبـل از ایـن هم گفتیـد کـه تابسـتان منتهی به 
سـال دوازدهم را درگیر المپیاد بودیـد و حتماً در 
آخریـن مرحله هم امتیـاز الزم را کسـب نکردید 
و جـزو 1۰ نفـر آخـر، کـه مـدال طـا می گیرند و 
بـدون کنکـور در دانشـگاه پذیرفتـه می شـوند، 
نشـدید. اکثر این دسـته از دانش آمـوزان، مدتی 
بتواننـد خودشـان را پیـدا  طـول می کشـد تـا 
کننـد، و چون از بقیـه داوطلبان عقب تر هسـتند 

محمد مهدی ابوترابی: من با برنامۀ 
مشاور مدرسه پیش می رفتم و این 

برنامه برایم مفید بود؛ برای مثال، قبل 
از کنکور کمی استرس داشتم که با 
مشاورمان آن را در میان گذاشتم و 

او با صحبت های انگیزشی و روحیه 
دادن، حالم را خوب کرد و کمکم کرد 

که به احتماالت منفی فکر نکنم
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موفقیت

کرده انـد،  تمرکـز  درس  یـک  روی  بیشـتر  و 
نمی تواننـد رتبـه ای در حـد تـوان خـود کسـب 
کننـد؛ بـا این حال، چه شـد که شـما توانسـتید 
بـا وجود شـرایطی مشـابه، رتبۀ ۳ کشـوری را به 

بیاورید؟  دسـت 
دانـا افاضلـی: در ابتـدا مـن هـم انگیـزۀ الزم را بـراي 
درس خوانـدن نداشـتم و در ضمـن می ترسـیدم؛ چـون 
در  مـن  مشـابه  شـرایط  بـا  بچه هایـی  کـه  می دیـدم 
بعـد  امـا  سـال های گذشـته، خیلـی موفـق نشـده اند؛ 
چشـم هایم را بسـتم و خودم را در مسـیر کنکور انداختم 
و سـعی کـردم کـه بـا درس هـا درگیـر بشـوم. بعـد از 
دوهفتـه دیـدم کـه خیلی هم مسـیر مشـکلی نیسـت و 
می توانـم در رشـته ای کـه می خواهـم، قبول شـوم؛ برای 
مثـال، هفتـۀ دوم، در برآینـد هفتگی مدرسـه اول شـدم 
و ایـن موفقیـت خیلـی کمکـم کـرد کـه جلـو بـروم. از 
مشـاور مدرسـه هـم خیلی کمـک گرفتم؛ چـون، همان 
طـور کـه پیـش از این گفتـم، او به مـن ایمان داشـت و 
معتقـد بـود کـه می توانـم موفـق شـوم؛ البته بـه یکباره 
پیشـرفت نکـردم، بلکـه آرام آرام خودم را پیـدا کردم. در 
ابتـدا تـرس داشـتم و از درس فـراری بـودم، ولی کم کم 

درگیـر شـدم و در پیمـودن ایـن رونـد، موفق شـدم. 
  جّو مدرسه چگونه بود؟

دانـا افاضلـی: جـّو مدرسـه بـرای مـن خـوب بـود و 
ایـن بـرای مـن خیلـی مهـم بـود؛ چـون مـن در خانـه 
تحصیلـی  سـال  تمـام  و  بخوانـم  درس  نمی توانسـتم 
و تابسـتان منتهـی بـه کنکـور را در پایـگاه مطالعاتـی 

می خوانـدم.  درس  مدرسـه مان 
محمد مهـدی ابوترابی: مدرسـۀ مـا فوق العـاده بود و 
بـه نظـرم نمی توانسـت که بهتـر از این باشـد. هم بچه ها 

درس خـوان بودنـد و هـم جـّو آن مثبـت بـود و انـرژی 
منفـی هـم در آن حاکـم نبـود. در مدرسـه آزمون هـای 
آزمایشـی زیـادی می دادیـم که ایـن آزمون هـا خیلی در 
موفقیتمـان مؤثـر بـود. اردوهای جمع بندی هم داشـتیم 

کـه خیلی خـوب بود. 
فاطمـه جعفـری: در کالس جـّو خوبـی حاکـم بـود. 
و  نداشـتند  کاری  هـم  درسـی  وضعیـت  بـه  بچه هـا 
از درس نمی شـد. در کل،  زنگ هـای تفریـح، صحبـت 
جـّو شـادی وجـود داشـت و ایـن موضـوع، در موفقیـت 

مـا تأثیرگـذار بـود. 
  در تعطیات نوروز چه کردید؟ 

فاطمـه جعفری: قبل از عید، چند روز مسـافرت رفتیم. 
ایـن چنـد روز را کمتـر درس خواندم، اما این سـفر برای 
روحیـه ام خوب بـود. عید، تنهـا اردوی مطالعاتی من بود 
و چـون بـا حضـور در ایـن اردو، در جـّو بچه ها بـودم، در 
مجمـوع، برایـم مثبت بـود. در این ایـام، درس خواندنم، 
مثـل روزهـای تعطیـل دیگـر بـود و دو هفتـه مـداوم از 

صبـح درس می خواندیم. 
دانـا افاضلـی: قبل از عیـد آبلـه مرغان گرفتـم و چند 
روزی کـه قـرار بود بـه اسـتراحت و تفریح بگـذرد، برای 
مـن بـه بیماری گذشـت؛ امـا با شـروع تعطیالت نـوروز، 
حالـم خوب شـد و چون تابسـتان درگیر المپیـاد بودم و 
از درس هـا عقـب مانـده بودم، ایـام نـوروز فرصت خوبی 
بـرای جبـران عقـب ماندگی هایـم فراهـم شـد. در کل، 

ایـام نـوروز بـا بازخوانـی و دوره هـای مبسـوطی کـه در 
مدرسـه داشـتیم، نقـاط ضعفمـان برطـرف شـد؛ چـون 
قبـل از عیـد، هـر روز درس جدیـدی اضافـه می شـود و 
گاه فرصـت دوره کـردن آنهـا نیسـت. مـا در فروردین 
دو بـار مطالبـی را که خوانـده بودیـم، دوره کردیم؛ البته 
نقـش مشـاور در اینجـا خیلی مهم بود کـه کمک کرد تا 
خسـته نشـویم و بتوانیـم درس خوانـدن و آمادگي براي 

کنکـور را بـه خوبی ادامـه دهیم. 
محمـد مهدی ابوترابـی: از روز دوم فروردیـن به بعد، 
روزی 12 سـاعت در اردوی مطالعاتـی بودیـم و در 10 روز 
دروس پایـه را تمـام کردیـم؛ در واقـع، مـن ریاضـی و 

فیزیـک را بعـد از عیـد اصـاًل نخواندم. 
  ماه رمضان چه کردید؟ 

محمـد مهدی ابوترابـی: در ایام ماه رمضـان، یک روز 
در میـان، آزمونـي مشـابه کنکـور می دادیـم و روزهایـی 
کـه آزمـون نمی دادیم، از صبـح تا یکی دو سـاعت مانده 
بـه افطـار درس می خوانـدم و بعد از افطار هم تا سـاعت 
12 شـب درس می خوانـدم؛ انگار درس خواندن حواسـم 

را پـرت می کرد و گرسـنه ام نمی شـد! 
  روز قبل از کنکور را چگونه گذراندید؟

درس  اصـاًل  کنکـور،  از  قبـل  روز  فاطمـه جعفـری: 
نخوانـدم و سـعی کـردم کـه زود از خـواب بیدار شـوم و 
بعـد از ظهـر نخوابـم تـا بتوانم شـب راحت بخوابـم. بعد 
از ظهـر هـم بیرون رفتم و کمی گشـتم تا خسـته شـوم. 

روز قبل از کنکور، اصاًل درس نخواندم

و سعی کردم که زود از خواب بیدار شوم

و بعد از ظهر نخوابم تا بتوانم شب راحت بخوابم

بعد از ظهر هم بیرون رفتم و کمی گشتم تا خسته شوم

سر جلسۀ آزمون هم در ابتدا یک هیجان خاصی داشتم

 اما بعد آرام شدم
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موفقیت
سـر جلسـۀ آزمـون هـم در ابتـدا یـک هیجـان خاصـی 

داشـتم، امـا بعد آرام شـدم. 
دانـا افاضلـی: روز قبـل از کنکـور، یک مجموعـه آزمون 
»آن الیـن« مـدارس برتر را از خـودم گرفتم و تحلیل کردم 
و بعد کمی شـیمی را مرور کردم، حدود پنج یا شـش بعد 
از ظهـر، مطالعـه را کنـار گذاشـتم. سـر جلسـۀ آزمون هم 
اسـترس نداشـتم؛ چون قبالً آزمـون المپیاد داده بـودم و با 

فضـای آزمون هـای جدی و سراسـری آمـاده بودم. 
محمـد مهـدی ابوترابـی: یـک هفتـه قبـل از آزمون 
سراسـري، سـاعت شـش صبـح بیـدار می شـدم؛ چـون 
در کل عـادت بـه صبـح زود بیـدار شـدن نـدارم و ایـن 
طـوری خـودم را آمـاده کـردم. روز قبل از آزمـون هم تا 
شـش بعـد از ظهـر، حفظیاتی مثـل فرمول هـای فیزیک 
یـا شـیمی و تاریـخ ادبیـات را دوره کـردم. صبـح سـر 
جلسـۀ آزمـون سراسـري هـم کمـی هیجان و اسـترس 
داشـتم، ولـي در حـوزه آزمون، چند تا از دوسـتان دوران 
دبسـتانم را دیـدم و بـه آرامشـی نسـبی رسـیدم؛ امـا با 
شـروع آزمون دوباره استرسـم برگشـت و ادبیات را خوب 
نـدادم، ولـي چـون در عربی قـوی بودم، استرسـم از بین 
رفـت و باز سـر سـؤال های گروه آزمایشـي علـوم ریاضی 
و فنـی، وقتـی دیـدم کـه سـؤال ها خیلی آسـان اسـت، 

خـودم را باختم! 
  به خاطر سادگی سؤال ها؟ 

محمـد مهـدی ابوترابـی: بلـه، چـون وقتی سـؤال ها 
سـاده باشـد، تفـاوت بیـن قـوی و خـوب کم می شـود و 
آن وقـت بایـد بسـیار دقـت کرد؛ چون پاسـخ درسـت یا 
نادرسـت دادن بـه یـک سـؤال، می توانـد در رتبـه شـما 

اثـر گذار باشـد. 
فاطمـه جعفری: مـن هـم وقتی دیـدم که سـؤال های 
اختصاصی آسـان اسـت، اعصابـم خرد شـد، و در نهایت، 
سـرعت پاسـخ گویی ام را کـم کردم تـا با دقت بیشـتری 
آنهـا را حل کنم. سـؤاالت ریاضی و فیزیـک را نیز دوباره 

بررسـي کردم. 
  چـه درصدهایـی در آزمون سراسـری کسـب 

کردید؟
 دانـا افاضلـی: زبـان و ادبیـات فارسـي 90/7 درصـد، 
زبـان عربـي 100 درصـد، فرهنـگ و معـارف اسـالمي 
ریاضـي  89/4 درصـد،  زبـان خارجـي  86/7 درصـد، 
100 درصـد، فیزیـک 100 درصد، شـیمي 86/7 درصد.

محمد مهـدی ابوترابی: زبـان و ادبیات فارسـي 62/7 
درصـد، زبـان عربـي 94/7 درصـد، فرهنـگ و معـارف 
اسـالمي 84 درصـد، زبـان خارجـي 68 درصـد، ریاضـي 
100 درصـد، فیزیک 97/1 درصد، شـیمي 96/2 درصد.

فاطمـه جعفري: زبـان و ادبیـات فارسـي 89/4 درصد، 
زبـان عربي 96 درصـد، فرهنگ و معارف اسـالمي 86/7 
درصـد، زبان خارجي 78/7 درصـد، ریاضي 97/6 درصد، 

فیزیـک 100 درصد، شـیمي 85/8 درصد.
  در نهایت، چه رشته ای را انتخاب کرده اید؟

دانا افاضلی: علوم کامپیوتر. 

  چراعلـوم کامپیوتـر؟ اکثـراً رتبه هـای تـک 
رشـته های  در  کـه  می دهنـد  ترجیـح  رقمـی 
مهندسـی کامپیوتـر، بـرق یـا مکانیـک ادامـه 

تحصیـل دهنـد. 
دانـا افاضلـی: بـرای اینکه بخت گـروه آزمایشـي علوم 
ریاضـی و فنـی در علـوم کامپیوتـر قوی تـر اسـت و مـن 
بـه عنـوان کسـی کـه بـرای المپیـاد درس می خوانـدم 
و از مباحـث علـوم ریاضـی و فنـی سـر در مـی آورم، در 

ایـن رشـته، بسـتر مناسـب تری برایـم فراهـم اسـت. به 
نظـر مـن، بـه عنـوان یـک دانشـجوی علـوم کامپیوتـر، 
یـاد می گیـرم کـه الگوریتـم را بسـازم، ولـی مهنـدس 
کامپیوتـر، پیـاده و اجـرا کـردن الگوریتـم را می آمـوزد. 
مـن معتقـدم که دنیـا هم به سـوی علـوم کامپیوتر دارد 

مـی رود.  پیش 
بیـن  در  جـّوی  یـک  حاضـر،  حـال  در    
بیشـتر  کـه  اسـت  شـده  ایجـاد  دانش آمـوزان 
مایلنـد در رشـتۀ علـوم تجربـی تحصیـل کنند 
از شـرکت در آزمـون گـروه آزمایشـي  و پـس 
علـوم تجربـي، در نهایت در رشـته های پزشـکی 
پذیرفتـه شـوند. شـما تمایلی بـه انجـام این کار 

نداشـتید؟
دانـا افاضلـی: مـن سـنخیتی بـا رشـته علـوم تجربی 
نداشـتم و نـدارم و اسـتعدادم در ریاضـی اسـت. بـه نظر 
مـن، دلیـل اینکـه بچه هـا جـذب رشـته علـوم تجربـی 
شـده اند، ایـن اسـت کـه کسـب درآمـد در رشـته های 
پزشـکی، آسـان تر بوده و امنیت شـغلی آن بیشتر است، 
امـا یک مهنـدس )برای مثـال، یک مهنـدس کامپیوتر( 
بایـد بایـد مـدام دانـش و اطالعـات خـود را بـه روز کند 

تـا بتوانـد موقعیت شـغلی خوبی داشـته باشـد و دیگری 
جایـش را نگیـرد، و البته اگر در مهندسـی نیـز به مدارج 
بـاال برسـی، امنیت شـغلی پیـدا خواهی کـرد و درآمدت 

خـوب می شـود. 
فاطمـه جعفـری: مـن در ابتـدا بـه فکـر علـوم تجربی 
افتـادم؛ بـه خصـوص که بیشـتر دوسـتان پدرم پزشـک 
و دندان پزشـک هسـتند، و اگـر بـه رشـته علـوم تجربی 
می رفتـم، بیشـتر حمایـت می شـدم؛ اما دیـدم که عالقه 
زیـادی به رشـته های علـوم تجربی نـدارم و نمی توانم در 
محیطـی باشـم که در آنجـا فقط با افراد بیمار سـر و کار 
داشـته باشـم. در کل، نمی توانسـتم آیندۀ بـدون ریاضی 
و فیزیـک را تصـور کنـم؛ بـه همیـن خاطـر، مهندسـی 
بـرق را انتخـاب کـردم. قبـاًل در زمینـه رباتیـک فعالیت 
داشـتم و مباحثش برایم جذاب اسـت و دو سـال اسـت 

کـه تصمیم گرفتـه ام در این زمینه کار کنم.   
محمـد مهـدی ابوترابـی: مسـیر پزشـکی، تـا حدي 
طوالنـی اسـت. برای کسـب درآمـد خوب در این رشـته 
بایـد تخصـص بگیری و مجوز تأسـیس مطـب در تهران 
را هـم بـه دسـت بیـاوري؛ ضمن آنکـه در ابتدا هـم باید 
پـول خوبـی داشـته باشـی؛ از طـرف دیگـر، رقابـت بین 
داوطلبـان گـروه آزمایشـي علـوم تجربی هـم خیلی زیاد 
اسـت و قبولـی در رشـته های پزشـکی هـم طبعاً بسـیار 
سـخت اسـت. مـن معتقـدم به هـر رشـته ای کـه عالقه 
داشـته باشـی، در آن موفـق می شـوی. مـن از همـان 
دورۀ اول متوسـطه بـه نرم افـزار عالقه منـد شـدم؛ چـون 
در مدرسـه، یـک کالس برنامه نویسـی داشـتیم و مـن 
واقعـاً از انجـام ایـن کار لـذت می بردم و حتـی در همان 
زمـان هـم یـک بـازی طراحـی کـردم؛ کاری کـه درآمد 
خوبـی هـم دارد. بـه همین خاطـر، می خواهم در رشـته 

مهندسـی کامپیوتـر ادامـه تحصیـل بدهم.
  سـخن آخرتان بـا داوطلبان آزمون سراسـری 

چیست؟ امسال 
فاطمـه جعفـری: روحیـۀ خودشـان را حفـظ کننـد. 
درس را خیلی هـا می خواننـد، ولـی مهـم ایـن اسـت که 
داوطلبان در این یک سـال روحیۀ خوبی داشـته باشـند 
و افـکار منفـی را از خودشـان دور کننـد و انـرژی مثبت 

داشـته باشند. 
دانـا افاضلـی: داوطلبـان بـه هیـچ وجـه خودشـان را 
درگیـر رتبـه و درصد نکننـد. من هیچ وقـت درصدهایم 
در آزمون هـای آزمایشـی در حـد درصدهایـم در آزمـون 
سراسـری نشـد؛ البتـه درصدهایـم بـد نمی شـد، ولـی 
خوشـبختانه  آوردم.  کنکـور  در  را  درصدهـا  بهتریـن 
مشـاورمان اجـازه نمـی داد کـه درگیـر رتبـه و درصـد 
شـویم؛ خـوب یـا بـد، از آن رد می شـدیم و بـه ادامۀ کار 

می پرداختیـم.
محمـد مهـدی ابوترابی: اگـر داوطلبان از ابتـدا درس 
و کالس را جـدی بگیرنـد و مطالعـه را بـه فـردا یـا عید 
نـوروز موکـول نکننـد، در انتهـا بـا فشـار و اسـترس و 

نگرانـی روبـرو نخواهند شـد.

فاطمه جعفری:
قبل از عید، چند روز مسافرت 

رفتیم. این چند روز را کمتر درس 
خواندم، اما این سفر برای روحیه ام 
خوب بود. عید، تنها اردوی طالعاتی 

من بود و چون با حضور در این 
اردو، در جّو بچه ها بودم

در مجموع، برایم مثبت بود

داوطلبان به هیچ وجه خودشان را 
درگیر رتبه و درصد نکنند

من هیچ وقت درصدهایم در 
آزمون های آزمایشی در حد 

درصدهایم در آزمون سراسری نشد
 البته درصدهایم بد نمی شد

ولی بهترین درصدها را
در کنکور آوردم



مقام معظم رهبری: پیشرفت علم، انسان را به معرفت الهی نزدیک تر می کند.شماره 1281  دوشنبه 6 تیر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 26

دانش

باشید  شده  مواجه  داوطلبانی  با  حال  به  تا  شاید 
که وقتی صحبت از کنکور به میان می آید، ناگهان 
دچار استرس و اضطراب می شوند. بسیاری از این 
داوطلبان، کسانی هستند که مطالعه خوبی داشته 
برخوردارند،  نیز  کنکور  برای  الزم  آمادگی  از  و 
نمی دانند.  را  موضوع  این  علت  هم  خودشان  اما 
اضطراب آزمون، نوعي خود اشتغالي ذهني است که 
خود کم انگاري و تردید در مورد توانایی هاي فرد را 
با خود به همراه دارد و اغلب باعث ارزیابي منفي و 
عدم تمرکز حواس و واکنش هاي جسماني نامطلوب 
مي شود، و این موضوع در نهایت باعث می شود تا 
شما نتیجه واقعی زحمات و معلومات خود را نگیرید. 
    با اینکه سطحی از استرس برای انجام بعضی از کارها، از 
جمله امتحان دادن، طبیعی است، اما حتماً باید به این نکته 
توجه کنید که کنکور هم آزمونی مانند دیگر آزمون هاست 
داوطلبان  از  بسیاری  ندارد.  آنها  بقیه  با  تفاوتی  هیچ  و 
سال های گذشته، که کنکور را تجربه کرده اند، این مطلب 
را تأیید می کنند، و حتی برخی از آنان که دچار استرس 
بوده اند، اکنون با یادآوری این موضوع و علت استرس خود 
تعجب می کنند. اگر داوطلبی هستید که در زمان آمادگی 
برای کنکور، دچار استرس بوده و احساس می کنید که 
ممکن است این استرس در جلسه آزمون نیز به سراغتان 
بیاید، باید از همین االن برای برطرف کردن این مشکل 
تالش کنید و به مطالبی که در زیر اشاره می شود، هم 

آزمون های  در  هم  منزل،  در  تست زنی سرعتی خود  در 
آزمایشی و نیز در جلسه کنکور توجه داشته باشید.

      باز هم تکرار می کنیم که کنکور هم آزمونی همانند 
سایر آزمون هاي دیگر شماست و حتی ممکن است آسان تر 
اندکی اضطراب،  از آنها باشد؛ در ضمن، وجود  از بعضی 
میزان یادگیری و دقت شما برای پاسخگویی به سؤاالت را 
بیشتر می کند. اضطراب هنگامی نگران کننده است که در 
عملکرد فرد تأثیر منفی داشته باشد؛ البته مرز بین اضطراب 
طبیعی و غیرطبیعی را باید شناسایی کرد و درصدد رفع آن 
برآمد. در زیر به مسائل مهمی که باعث می شود تا برخی از 
داوطلبان در هنگام حضور در جلسه کنکور دچار استرس 

شوند، می پردازیم:
  مواجه شدن با چند سؤال دشوار

این  در  داوطلبان  دستپاچگی  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
آزمون، وجود چند سؤال پی در پی مشکل در دفترچه 
است؛ در چنین مواقعی، دانش آموزانی که بیشتر مطالعه 
کرده اند بیشتر آسیب مي بینند؛ زیرا عده ای از آنان فکر 
نبوده است  آنها کافی  می کنند که آموخته ها و زحمات 
و عده ای دیگر مي خواهند به تمام یا اکثر سؤال ها پاسخ 
در  که  کساني  از  برخي  بدانید  نیست  بد  دهند.  صحیح 
بهترین و دشوارترین رشته هاي دانشگاهي قبول شده اند، در 
بعضي از درس ها نمره کمتر از 40 درصد به دست آورده اند؛ 
در چنین شرایطی، اگر دیدید که نمي توانید به چند سؤال 
متوالي پاسخ دهید، خود را نبازید، و مطمئن باشید که 

این مسأله کاماًل اتفاقی است و هرگز به معنای عدم تسلط 
و توانایی شما در پاسخ دادن به سایر سؤاالت نیست. هر 
آزمون، مجموعه ای از سؤاالت آسان تا سخت است و کسی 
موفق تر است که به سؤاالت آسان و متوسط پاسخ گوید؛ از 
طرفی به اندازه  زمان و انرژی ای که صرف مطالعه  یک درس 
کرده اید، از خود توقع داشته باشید و تصور نکنید که باید 
تمام مطالب یک درس یا یک بخش را به یاد داشته باشید.
مطمئن باشید که دیگران هم وضع شما را دارند. اعتماد 
به نفس خود را حفظ کنید و با خود بگویید وقتي که این 
سؤال ها براي من دشوار است، واي به حال دیگران! گفتن 
اعصاب خود مسلط  بر  تا  باعث می شود  چنین سخنانی 
شوید و درست مانند یک شطرنج باز ماهر یا یک فرمانده 
نظامي، در سخت ترین شرایط تصمیم بگیرید که چه کار 
کنید و بدانید که بهترین کار در هر لحظه کدام است؛ پس 
تست مشکل را که قادر به پاسخگویي آن نیستید رها کنید 
و بدون پریشانی و با قدرت، به پاسخگویی به بقیه سؤاالت 

ادامه دهید. 
 بی اعتمـادی نسبت به خـود،  توانــایی ها 

و قابلیت خود
یکی از مهم ترین عواملی که برخی از شما داوطلبان را 
در آزمون دچار استرس می کند، بی اعتمادی نسبت به 
خود، توانایی ها و قابلیت هاي خودتان است. این مشکل 
ممکن است که در بیشتر کارها و مقاطع مهم زندگی، 
دچار  اگر  پس  دارد؛  باز  هدفتان  به  رسیدن  از  را  شما 

سخنی راجع به اضطراب کنکور:

به خودتان و تالشتان اطمینان داشته باشید
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تا  کنید  تالش  امروز  همین  از  هستید،  مشکلی  چنین 
هایتان  توانایی  و  خود  به  دیگران،  نظر  به  توجه  بدون 
قابل  کوشش  و  تالش  وجود  با  اگر  اما  بیاورید؛  ایمان 
که  می دهید  احتمال  کنکور،  در  آمادگی  برای  مالحظه 
ممکن است در جلسه آزمون نیز دچار چنین احساسی 
شوید، فقط به این فکر کنید که شما تالش زیادی برای 
آمادگي در این آزمون کرده اید و در تست زنی های قبلی 
خود هم به خوبی از عهده امتحان برآمده اید؛ پس کنکور 
نیز تفاوتی با آزمون های قبلی ندارد و شما باز هم موفق 
خواهید شد. لحظه ای که این احساس به سراغتان می آید 
چشمانتان را ببندید و به توانایی هایتان در لحظاتی فکر 
کنید که کارهای سختی انجام داده و تحسین همگان را 
با  باشید که خدا  به خاطر داشته  برانگیخته اید. همیشه 

شماست و اجازه نمی دهد تا زحمات شما از بین برود.
 به یاد آوردن انتظارات و خواسته های دیگران 

اضطراب  و  استرس  باعث  که  مهمی  مشکالت  از   یکی 
داوطلبان کنکور می شود توقعاتی است که خانواده ها و یا 
خود فرد، بدون سنجش توانایی و اطالعات وی، از او دارند. 
همه خانواده ها، بدون اینکه به توانایی های فرزندانشان توجه 
کنند، دوست دارند که آنها در بهترین رشته ها و دانشگاه ها 
مشغول به تحصیل شوند. ابراز چنین احساسی به داوطلبان، 
باعث می شود تا آنان با استرس بیشتری به کنکور نگاه 
کنند، و وقتی فکر کنند که نمی توانند چنین توقعاتی را 
برآورده کنند دچار اضطراب شوند. این تفکرات می تواند 
در کنکور نیز سراغ بیشتر داوطلبان بیاید، اما نوع برخورد با 
این موضوع است که داوطلبان را از یکدیگر تمایز می دهد. 
اوالً در جلسه آزمون، افکار خود را مدیریت کنید و از رسوخ 
هر فکر اضافه ای به ذهن خود جلوگیری کنید؛ با وجود این، 
وقتی با چنین افکار مخربی در آزمون مواجه شدید، چند 
نفس عمیق بکشید و با خود بگویید که من تمام تالش 
خود را می کنم تا به هدفی که دارم برسم و مطمئنم که 
این گونه خواهد شد؛ اما به این موضوع نیز ایمان دارم که 
خدای بزرگ، برای من بهترین ها را مقدر کرده است و هر 
اتفاقی که بیفتد، به صالح من و در مسیر خوشبختی و 

شادکامی من است. 
     مطمئن باشید که این سخنان، فقط حرف هایی برای 
دلگرمی دادن به شما نیست. بارها با افرادی مواجه شده ایم 
که در رشته یا دانشگاهی، که خود یا والدینشان به تحصیل 
در آنها عالقه مند بوده اند، پذیرفته نشده و بعدها متوجه 

شده اند که این موضوع چقدر به نفع آنان بوده است. 
 نگاه كردن به خانه های سفید پاسخنامه و 

آمارگیری از سؤاالتی كه قادر به پاسخگویی آنها 
نبوده اید

کنکور  داوطلبان  از  برخی  که  اشتباهی  کارهای  از  یکی 
انجام می دهند، نگاه کردن به خانه های سفید پاسخنامه 
و آمارگیری از سؤاالتی است که قادر به پاسخگویی آنها 
نبوده اند. این موضوع باعث می شود تا اگر شما به تعدادی 
از سؤاالت پاسخ نداده اید، دچار استرس شده و نتوانید به 
خوبی به بقیه سؤاالت نیز پاسخ دهید. در هنگام پاسخگویی 
به سؤاالت، تنها هدفتان تمرکز بوده و سعی تان در استفاده 
از تمام آموخته هایتان باشد و اجازه ندهید که افکار مخرب و 

منفی، با انرژی ای که از شما می گیرند، مانع از نتیجه گیری 
مطلوبتان شوند؛ تا به نتیجه ای که شایسته  میزان مطالعات 

و سواد شماست دست یابید.
      سعی کنید که اصاًل پاسخنامه خود را )مگر برای 
تطبیق شماره سؤاالت با جواب ها( بررسي نکنید، و اگر این 
موضوع اتفاق افتاد و شما به سؤاالتی پاسخ نداده بودید، 
اصاًل دچار پریشانی نشوید و خودتان را مطمئن کنید که 
بقیه داوطلبان هم ممکن است به این گونه سؤاالت پاسخ 
نداده باشند؛ پس اجازه ندهید که افکار مخرب، تمرکز شما 
را به هم زده و در شما اضطراب ایجاد کند؛ به عالوه، برای 
رفع این مشکل، خود را از قبل برای پاسخ ندادن به بعضی 

از سؤاالت، آماده کنید. 
 نگاه كردن به دیگر داوطلبان حاضر در آزمون 

و مقایسه وضعیت خود با آنان
شما  از  برخی  است  ممکن  که  کارهایی  از  دیگر  یکی 
داوطلبان عزیز انجام دهید، نگاه کردن به دیگر داوطلبان 
حاضر در آزمون و دقت در حاالت آنها و مقایسه روحیه 
از داوطلبان سال های  با شرایط خودتان است. یکی  آنها 
قبل می گفت: »در جلسه آزمون به داوطلبان اطرافم نگاه 
می کردم و می دیدم که با سرعت به تست ها پاسخ می دهند؛ 
درحالی که به نظر من بعضی از سؤال ها سخت بود. به همین 
دلیل روحیه خودم را از دست دادم و احساس کردم که در 

مقایسه با آنها، من چیزی نمی دانم.«
    سعی کنید تا جایی که امکان دارد، به دلیل محدودیت 
وقت و جلوگیری از حواس پرتی، به اطرافتان توجه نکنید. 

کردن  فکر  برای  شما  حتی  و  افتاد  اتفاقی  چنین  اگر 
در  دیگران  سرعت  دیدن  با  شدید،  خیره  اطراف  به  هم 
را  احتمال  این  بلکه  نشوید؛  دستپاچه  اصاًل  تست زنی، 
بدهید که پاسخ های آنان اشتباه باشد یا اینکه آنان در حال 
پاسخگویی به سؤاالتی باشند که شما هم جواب آنها را به 

خوبی می دانید.
 برای كم شدن استرس و دستپاچگی در كنکور، 

به نکات زیر توجه كنید:
1- اگر از جمله داوطلبانی هستید که زیاد دچار استرس 
می شوید و احتمال می هید که در جلسه کنکور نیز استرس 
شما باعث ایجاد مشکل برای شما گردد، سعی کنید که 
تمرینات آرام کردن خود را از هم اکنون شروع کنید. یکي از 
راه هاي آرام کردن این است که فضاي جلسه را تصویرسازي 
ذهني کنید و این گونه تصور کنید که در جلسه امتحاني 
نشسته اید و با سؤاالتي با درجات دشواري مختلف روبرو 
هستید؛ بر این اساس،  ابتدا با کشیدن نفس هاي عمیق )سه 

شماره دم همراه با سه شماره بازدم( و شل کردن عضالت 
بدن و در نظر گرفتن زمان الزم، شروع به پاسخ دهي کنید. 
در صورتي که داوطلبي نتوانست با انجام یکباره این کار، 
بر اضطراب خود غلبه کند، باید دوباره این مراحل را تکرار 
کند، و آن قدر این موضوع باید تکرار شود که داوطلب در 

زمان پاسخ دهي به سؤاالت، احساس راحتي داشته باشد. 
2- یکی از راه های کاهش استرس، انجام تست زنی سرعتی 
با شرایط کنکور در خانه است. این موضوع به شما کمک 
توانایی های  به  و  به خوبی محک زده  را  تا خود  می کند 
خود بیشتر اطمینان پیدا کنید؛ البته فراموش نکنید که به 
دلیل نزدیکی به زمان برگزاري آزمون، پاسخگویی اشتباه 
به این سؤاالت نباید باعث استرس مضاعف و نگرانی شما 
شود، بلکه باید سعی کنید که با آرامش برای رفع اشکاالت 
خود در این گونه از آزمون ها، خود را به خوبی برای کنکور 

آماده کنید.
3- یک روش مؤثر برای برخورد با موقعیت های استرس 
آور، شمارش تا عدد ده است. انجام ایـن کار کمک می کند 
که از لحاظ فکری و روانی، از آن لحظه استرس آور دور 
شوید و ده ثـانـیه به شما وقت می دهد تا از آن شرایط، 

خود را رها کنید. 
4- اگر دچار استرس شدید، برای مدت کوتاهی چشمانتان 
را ببندید و چیزی را فشار دهید. معموالً فشردن چیزی با 
دسـت، بـاعـث کاهـش استرس و دغدغه خاطر می گردد. 
در زمان برگزاری آزمون می توانید با فشردن یک پاک کن، 

استرس خود را کمتر کنید.
تنفس، به جز داشتن اثرات حیات بخش، می تواند در آرام 
نـمودن شما نیز بسیار مؤثر باشد. هنگام استرس می توانید 
چند نفس عمیق کشیده و خود را از لحاظ جسمانی و 
روانی آرام کنید. پس از چند تنفس عمیق، قدم بعدی، 
داشتن مکالمه مثبت با خود است. می توانید به خود بگویید: 
»من همه این تست ها را در خانه به خوبی پاسخ می دادم، 
و اگر دوباره برگردم و سؤاالت را با آرامش بیشتری بخوانم، 

حتماً می توانم جواب آنها را پیدا کنم.«
5- به تغذیه و خواب خود در روزهای منتهی به کنکور، 
اهمیت بیشتری دهید. سعی کنید که ساعات خواب خود 
را تنظیم کرده و به اندازه کافی استراحت کنید. هیچ چیز به 
اندازه یک خواب راحت، نمی تواند دانسته های شما را تثبیت 
کند. در روزهای منتهی به کنکور، سعی کنید که تعداد 
اما حجم  افزایش دهید؛  نیز  دفعات صرف غذاي خود را 
غذایی را که می خورید کاهش داده و از غذاهای سبک و 
مقّوی استفاده کنید. گیاهان دارویی، مانند: گل گاو زبان، 
به لیمو و بابونه، می توانند آرامش بیشتری به شما بدهند؛ 
این گیاهان همراه چای خود  از  امکان،  پس، در صورت 

استفاده کنید. 
در پایان باز هم تأکید می کنیم که کنکور، آزمونی همانند 
هیچ  در  و  اصاًل  پس  شماست؛  دیگر  آزمون هاي  سایر 
مرحله ای از این آزمون، دچار استرس و دستپاچگی نشوید. 
ضمناً به خودتان و تالشتان اطمینان داشته باشید و بدانید 
که خدا با شماست. مثبت اندیشی کنید و به خود بقبوالنید 
که مسیر زندگی شما در بهترین راه ممکن قرار گرفته است 

و کنکور، یکی از گذرگاه های این مسیر است.

 کنکور، آزمونی همانند سایر 
آزمون هاي دیگر شماست

 پس اصاًل و در هیچ مرحله ای 
از این آزمون، دچار استرس و 
دستپاچگی نشوید. ضمناً به 

خودتان و تالشتان اطمینان داشته 
باشید و بدانید که خدا با شماست
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