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از امشب آغاز می شود

 بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان 
سنجش، دکتر عبدالرسـول پورعباس، 
بـا تأکید بـر اینکـه هرگونـه مغایرت 
در معـدل اعالمـی، به لغـو قبولی در 
می شـود،  منجـر  سراسـری  آزمـون 
بـه  نسـبت  بایـد  داوطلبـان  گفـت: 
بررسـی معدل درج شـده در مدارک 
تحصیلـی اقـدام و عدد دقیـق معدل 
خود را هنـگام انتخاب رشـته اصالح 

رشتــه  انتخــاب  البتـه  نماینـد؛ 
زمــان  پایــان  تـا  نیـز  داوطلبـان 
مشـخص شـده، قابل ویرایش خواهد 

بود.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 
افـزود: دفترچـه راهنمـای انتخاب رشـته، 
نیـز از روز جمعـه 14 مرداد مـاه به تدریج 

منتشـر شـده است.
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سامانه راهنماي انتخاب رشته مجازي فعال شد
معاون فنی و آماری سازمان سنجش اعالم کرد

معاون فنی و آماری سازمان سنجش 
آموزش کشور، از آغاز به کار سامانه 
راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون 
سراسـری سـال 1۴۰1 در هر یک از 

گروه های آزمایشی خبر داد.

سـازمـان  عمومـی  روابـط  گـزارش  به 
اعالم  با  جمالی،  احسان  دکتر  سنجش، 
این خبر، گفت: سازمان سنجش، با توجه 
آنها  خانواده های  و  داوطلبان  دغدغه  به 
نسبت  بهینه،  رشته  انتخاب  با  رابطه  در 

به انتشار ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته 
و همچنین طراحی و پیاده سازی سامانه 
راهنمای انتخاب رشته مجازی در آزمون 

سراسری سال 1401 اقدام کرده است. 
ادامه در صفحه 4
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نکته

17 مرداد ماه

روز خربنگار گرامی باد

12 محرم، سالروز شهادت 

حرضت امام علی بن الحسین)ع( 

بر متام مسلامنان تسلیت باد

چند نكته درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 1401
یادداشت هفته

آزمون  داوطلبان  رشته  انتخاب  به  آنکه  توجه  با 
الزم  می شود،  آغاز  امروز  از   1۴۰1 سال  سراسري 
دیدیم که »یادداشت هفته« این شماره را به یادآوري 
این  راهنمایي  براي  زمینه  این  در  الزم  نکته  چند 
عزیزان اختصاص دهیم. این نکته ها به قرار زیر است:
یا  گروه  تحصیلي  رشته  هاي  مي  توانند  داوطلباني   -1
از  )اعم  مختلف  دوره  هاي  یا  دوره  و  آزمایشي  گروه  هاي 
متمرکز و نیمه  متمرکز( دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالي 
را انتخاب نمایند که بر اساس نتیجه اولیه، مجاز به انتخاب 
رشته در گروه یا گروه  هاي آزمایشي و دوره یا دوره  هاي 

مورد نظر شده باشند.
2-  آن گروه از داوطلباني که در دو یا سه گروه آزمایشي 
شرکت کرده و بر اساس نتیجه اولیه خود در دو یا سه گروه 
آزمایشي مربوط مجاز به انتخاب رشته شده  اند، الزم است 
که کلیه کد رشته  هاي مورد عالقه خود را از هر یک از 
گروه  هاي آزمایشي مربوط از طریق سایت سازمان سنجش 
)www.sanjesh.org( انتخاب کرده و آنها را منحصراً 

در یک فرم انتخاب رشته از اولویت 1 تا 150 وارد کنند.
3-  با توجه به اینکه گزینش داوطلبان در کد رشته  هاي 

انتخابي، بر اساس نمره کل اکتسابي در زیرگروه  ها و با 
رعایت سایر ضوابط و شرایط صورت مي  پذیرد، بنابراین، 
اولویت کد رشته  هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته  هاي 
تحصیلي، صرفاً تقدم و تأخر یا عالقه داوطلب را به ادامه 
تحصیل در هر یک از رشته محل  هاي انتخابي او تعیین 

مي  کند و تأثیري در پذیرفته شدن وي ندارد. 
4- مطالب مندرج در دفترچه  هاي راهنماي شماره 1 و 
2 آزمون سراسري سال 1401 و همین  طور اطالعیه  هاي 
و  سازمان  سایت  و  پیک  سنجش  هفته    نامه  در  مندرج 
همچنین مفاد و مطالب »ویژه نامه راهنماي انتخاب رشته 
آزمون سراسري 1401« را به طور دقیق مطالعه کنید و به 

ضوابط و شرایط نیز توجه داشته باشید. 
فرم  سنجش،  سازمان  سایت  به  مراجعه  از  قبل   -5
پیش  نویس انتخاب رشته را تکمیل کنید و عناوین رشته 
دقیق  به صورت  کرده  اید،  انتخاب  که  را  دانشگاه  هایي  و 

بنویسید و از صحت آنها اطمینان یابید.
6- تمام مراحل انتخاب رشته را که با عنوان »گام« در 
برنامه انتخاب رشته تعریف شده است، با دقت و به صورت 
کامل طي کنید و به تذکرات و خطاهایي که این برنامه 

اعالم مي  کند، توجه کرده و آنها را برطرف نمایید.
7- در صورتي که اطالعات شما به طور کامل دریافت شده 
رسید  عنوان  به  رقمي«  »رسید 15  یک  سیستم  باشد، 
دریافت انتخاب رشته به شما ارائه مي  کند. این رسید، پس 
از انجام کامل مراحل ارسال اطالعات، در یک صفحه مجزا 
ارائه مي  شود و تا زماني که این رسید به شما ارائه نشده، 

انتخاب رشته شما پایان نیافته است. 
8- پس از دریافت رسید از بخش »مشاهده اطالعات«، 
فرم  در  خود  انتخابي  رشته  هاي  کد  فهرست  از  حتماً 
انتخاب  رسید  آن،  باالي  که  اینترنتي  رشته  انتخاب 
رشته 15 رقمي و شماره نسخه چاپي درج شده است، 
بازبیني  را  آن  دقت  به  و  کرده  تهیه  چاپي  نسخه  یک 

کد  در  اشکال  مشاهده  صورت  در  و  کنید  مشاهده  و 
با  رشته،  انتخاب  فرم  در  شده  درج  رشته محل هاي 
مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته، آن را اصالح 
کنید. الزم است که پرینت فهرست کد رشته محل هاي 
انتخابي را تا زمان اعالم نتایج نهایي،  به صورت محرمانه 

نزد خود نگهداري نمایید.
مواد  و همچنین  تحصیلي  رشته  هاي  انتخاب  نحوه    -9
امتحاني و ضرایب دروس هر یک از رشته  هاي تحصیلي )در 
هر یک از گروه  هاي آزمایشي و در زیرگروه  هاي مربوط به 

آنها( در همه دوره  ها یکسان است. 
به  اولیه، مجاز  نتیجه  بر اساس  تنها داوطلباني که   -10
انتخاب رشته  هاي دوره روزانه دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش 
عالي شده  اند، مي  توانند این گونه رشته  ها را انتخاب کنند. 

11- الزم به یادآوري است که هر داوطلب مي  تواند متقاضي 
یک گروه آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و فني، علوم تجربي 
و علوم انساني( و دو گروه آزمایشي هنر و زبان  هاي خارجي 
هم زمان  نمي  تواند  داوطلب  یک  که  است  بدیهي  شود. 
از گروه هاي آزمایشي اصلي،  متقاضي دو گروه آزمایشي 
یعني گروه  هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي 

و علوم انساني، شود.
به  مربوط  ضوابط  و  شرایط  به  رشته،  انتخاب  در   -12
دوره  ها، دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالي و رشته  ها 
توجه داشته باشید و کد رشته  هایي را انتخاب کنید که، 
انتخاب آنها به  اینکه بر اساس کارنامه، اجازه  بر  عالوه 
شما داده شده است، شرایط و ضوابط آن کد رشته  ها را 

نیز دارا باشید. 
به هیچ وجه در  13- رتبه کل مندرج در کارنامه شما، 
گزینش شما به عنوان یک داوطلب، مؤثر نیست؛ بنابراین، 
الزم است که هنگام انتخاب رشته، فقط به رتبه  هاي خود 

در زیرگروه  ها توجه کنید. 
در تمام انتخاب  هاي مهم زندگي  تان موفق باشید
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اخبار هفته

دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1401 منتشر شد
رئیس سازمان سنجش: 

ادامه از صفحه اول
الزم به یادآوری است که زمان انتخاب رشته داوطلبان، 
روز  تا  ماه  مرداد   17 دوشنبه  روز  پایانی  ساعات  از 
شنبه 22 مرداد ماه خواهد بود؛ ضمن اینکه سامانه 
انتخاب رشته مجازی نیز از روز پنجشنبه  راهنمای 

13 مرداد ماه فعال شده است. 
که  کنند  سعی  داوطلبان  افزود:  پورعباس  دکتر 
شخصاً نسبت به ورود اطالعات رشته های مورد نظر 
اقدام کنند و توصیه می شود که این اقدام را به فرد 
زیرا  نکنند؛  واگذار  نت ها  کافی  متصدیان  یا  دیگر 
بر عهده داوطلبان  انتخاب رشته منحصراً  مسؤولیت 
است و امکان جبران اشتباه انتخاب رشته در آزمون 

سال جاری، فراهم نیست.
رئیس سازمان سنجش، با اشاره به سؤاالت داوطلبان 
کرد:  خاطرنشان  رشته،  انتخاب  مشاوره  درباره 
در  تضمینی  مشاوره  هیچ  که  کنند  دقت  داوطلبان 
بر  رشته ها  انتخاب  همه  و  ندارد  وجود  زمینه  این 
داوطلبان  دیگر  انتخاب  زیرا  است؛  احتمال  اساس 
مشخص نیست. در این زمینه، سامانه انتخاب رشته 
هزینه  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  مجازی 
اختیار  در  و  شده  طراحی  تومان  هزار   20 از  کمتر 
داوطلبان قرار گرفته است. در این سامانه، گروه های 
آزمایشی، سهمیه ها، درصد و رتبه داوطلب، فهرستی 
از رشته و دانشگاه های دارای پذیرش در نوبت روزانه، 
و  پردیس  پیام نور،  غیرانتفاعی،  آزاد،  دولتی،  شبانه، 
مّد  اخیر،  سال های  داده های  آخرین  با  غیرانتفاعی 

نظر قرار گرفته است.
وی افزود: عالوه بر این سامانه، مدارس و مراکز مشاوره 
آموزش و پرورش و برخی از دانشگاه ها نیز با کمک 
سازمان سنجش، امکان انجام مشاوره برای داوطلبان 
گران قیمت  نیز  مشاوره ها  این  که  کرده اند  فراهم  را 
نیستند. بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد 
امکان  سنجش،  سازمان  کارشناسان  کمک  با  نیز 
ارائه مشاوره را فراهم کرده اند، ولی الزم است که بار 
دیگر تأکید کنیم، هیچ مشاوره انتخاب رشته ای قابل 

تضمین نیست.
پایان،  در  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
تأکید کرد: پاسخگویی سازمان سنجش به داوطلبان، 
به صورت غیرحضوری و از طریق سیستم پاسخگویی 
اینترنتی و تلفنی است و هیچ درخواست و سؤالی در 
این زمینه بدون پاسخ نخواهد ماند؛ لذا داوطلبان و 
والدین آنها، حتی االمکان، از هرگونه مراجعه حضوری 

به سازمان سنجش خودداری نمایند.

مشـاور رئیس و مدیرکل روابط 
سـنجش  سـازمان  عمومـی 
انتشـار  از  کشـور،  آمـوزش 
دفترچه هـای راهنمـای انتخاب 
رشـته آزمون سراسـری سـال 

داد. خبـر   1۴۰1
 بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان 
سـنجش، دکتـر علیرضـا کریمیان، 
بـا اعالم این خبر، گفـت: داوطلبانی 
انتخـاب رشـته های  بـه  کـه مجـاز 
سراسـری  آزمـون  در  تحصیلـی 
درگاه  بـه  اسـت  الزم  شـده اند، 
سـنجش  سـازمان  اطالع رسـانی 
مراجعـه نماینـد و دفترچه راهنمای 
و  تحصیلـی  رشـته های  انتخـاب 
شـرایط  شـامل  پیوسـت ها  بخـش 
و مقـررات دانشـگاه ها و مؤسسـات 
از  یـک  هـر  در  عالـی  آمـوزش 
مطالعـه  را  آزمایشـی  گروه هـای 
آزمایشـی  گروه هـای  بـرای  کننـد. 
علـوم تجربـی، علـوم انسـانی، علوم 
دفترچه هـای  فنـی،  و  ریاضـی 
گروه هـای  بـرای  و  جداگانـه، 
آزمایشـی هنـر و زبان هـای خارجی 
نیـز یـک دفترچه مشـترک منتشـر 
شـده اسـت، و برای همه رشته های 
آزمـون در همـه گروه هـای  بـدون 
آزمایشـی نیـز تا عصر روز سه شـنبه 
18 مـرداد مـاه )فردا( یـک دفترچه 

می شـود. منتشـر  مشـترک 
سـنجش  سـازمان  رئیـس  مشـاور 
دفترچـه  افـزود:  کشـور،  آمـوزش 
رشـته های  انتخـاب  راهنمـای 
و  دانشـگاه ها  بـرای  تحصیلـی 
مؤسسـات آموزش عالی سـال 1401، 
ضوابـط  و  شـرایط  تمامـی  حـاوی 
مختلـف  رشـته های  اختصاصـی 
تحصیلـی دوره هـای روزانه، شـبانه، 
و  پردیس خودگـردان  مجـازی، 
پیام نـور،  دانشـگاه  شـهریه پرداز، 
مؤسسـات آموزش عالـی غیرانتفاعی 
بـا آزمـون و  از  اعـم  و غیردولتـی، 
بـر اسـاس سـوابق  پذیـرش صرفـاً 
تحصیلـی »بـدون آزمـون« اسـت و 
نحـوه  دربـاره  توضیحاتـی  آنهـا  در 
تکمیل فرم انتخاب رشـته از سـوی 

داوطلبانـی که بر اسـاس مندرجات 
انتخـاب  بـه  مجـاز  کارنامـه خـود، 
رشـته در هـر یـک از دوره های فوق 
هسـتند و همچنیـن نحـوه تکمیـل 
نمـودن فـرم انتخـاب رشـته، ارائـه 

شـده اسـت.
وی، بـا اشـاره بـه ضـرورت مطالعـه 
دقیـق دفترچـه راهنمـای انتخـاب 
رشـته از سـوی داوطلبـان، گفـت: 
داوطلبانـی کـه مجـاز بـه انتخـاب 
کدرشـته  بایـد  شـده اند،  رشـته 
را  خـود  نظـر  مـورد  محل هـای 
دفترچـه  در  کـه  ضوابطـی  برابـر 
راهنمـای انتخاب رشـته درج شـده 
اسـت، اسـتخراج و به ترتیـب تقدم 
عالقـه مرتـب نماینـد و پـس از آن، 
را  خـود  انتخابـی  کدرشـته های 
ابتـدا در فـرم پیش نویـس منـدرج 
راهنمـای  دفترچـه  انتهـای  در 
و  نماینـد  درج  رشـته  انتخـاب 
کـد  صحـت  از  اطمینـان  از  پـس 
رشـته محل های انتخابی، از سـاعات 
مـرداد   17 دوشـنبه  روز  پایانـی 
مـاه )امـروز( تـا روز شـنبه مـورخ

22 مرداد ماه، بر اساس دستورالعمل 
به  نسبت  رشته،  انتخاب  نحوه 
اقدام  رشته  انتخاب  فرم  تکمیل 

کنند.
مدیـرکل روابـط عمومـی سـازمان 
سـنجش آموزش کشـور، خاطرنشان 
نـهــایی  تأییــد  از  پـس  کـرد: 
سـوی  از  انتخابـی  کدرشـته های 

بـه  15رقمـی  شـماره  متقاضـی، 
وسـیله سیسـتم بـه عنـوان رسـید 
انتخاب رشـته در اختیـار وی قرار 
داده خواهد شـد. این رسـید، پس 
از انجـام کامـل مراحـل و ارسـال 
مجـزا  یـک صفحـه  در  اطالعـات، 
بایـد  داوطلبـان  می شـود.  ارائـه 
فقـط  کـه  باشـند  داشـته  توجـه 
رشـته  انتخـاب  اجـازه  بـار  یـک 
از سـوی سیسـتم انتخـاب رشـته 
تـا  بـه هـر فـرد داده می شـود و 
انتخـاب  قانونـی  مهلـت  پایـان 
رشـته نیز امـکان ویرایـش وجود 

دارد.
 دکتـر کریمیـان، در پایـان، تأکیـد 
پـس  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد: 
آزمـون،  نهایـی  نتایـج  اعـالم  از 
در  اشـتباه  اصـالح  درخواسـت های 
سـازمان  ایـن  در  رشـته،  انتخـاب 
اسـت  الزم  نیسـت،  بررسـی  قابـل 
و  بررسـی  در  داوطلبـان،  کـه 
بازبینـی دقیـق رشـته های انتخابی 
خـود و درج آنهـا در فـرم انتخـاب 
بـه  را  الزم  دقـت  خویـش،  رشـته 
عمـل آورنـد؛ زیـرا مسـؤولیت درج 
در  رشـته محل ها  نهایـی  ثبـت  و 
شـخص  بـا  رشـته،  انتخـاب  فـرم 
داوطلـب اسـت و هیـچ ادعایـی از 
سـوی داوطلبـان مبنـی بـر اشـتباه 
مشـاور  یـا  کافی نـت  متصـدی 
انتخـاب رشـته، در ایـن زمینه قابل 

بـود. نخواهـد  پذیـرش 

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش خبر داد

مغایرت در معدل 
اعالمي به لغو قبولي 

منجر مي شود
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ادامه از صفحه اول 
هزینه  پرداخت  با  می توانند  داوطلبان 
19 هزار و 600 تومان به ازاء هر یک از 
گروه های آزمایشی که در آن گروه، مجاز 
با  محل های  رشته  در  رشته  انتخاب  به 
نرم افزار  این  امکانات  از  اند،  آزمون شده 

بهره مند شوند.
وی افزود: از داوطلبان عزیز انتظار می رود 
اساس  بر  را  خود  دانشگاهی  رشته  که 
اجتماعی،  شرایط  و  توانمندی ها  عالیق، 
انتخاب کنند.  فرهنگی خود  و  اقتصادی 
از  باید  عزیزان،  این  که  است  بدیهی 
مورد  رشته های  در  قبولی  احتمال 
نظرشان مطلع شوند. در همین راستا، در 
نرم افزار راهنمای انتخاب رشته مجازی، با 
استفاده از اطالعات داوطلبان سال جاری 
سال های  محل های  رشته  اطالعات  و 
اخیر و با رعایت تمامی شرایط و ضوابط، 
رشته هایی که داوطلب در صورت انتخاب 
را  قبولی  در سال گذشته، شانس  رشته 

در آنها داشت، به وی معرفی می شود.
سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
تصمیم  اینکه  بیان  با  کشور،  آموزش 
مؤثر  عوامل  اساس  بر  داوطلب  را  نهایی 
در انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل 
باید اخذ کند، ادامه داد: با توجه به اینکه 
از  متعددی،  عوامل  رشته،  انتخاب  برای 
به رشته و دانشگاه،  جمله: میزان عالقه 
در نظر داشتن نوع دوره، مقطع تحصیلی، 

محل  شهر  و  دانشگاه  امکانات  و  شرایط 
هر  خاص  ضوابط  و  شرایط  تحصیل، 
تحصیل  اتمام  از  پس  تعهدات  رشته، 
رشته  انتخاب  نرم افزار  و  است  مهم  و... 
رشته  دادن  اولویت  به  قادر  مجازی، 
از  و  مذکور  عوامل  کلیه  مطابق  محل ها 
نیست،  داوطلب  سلیقه  و  عالقه  جمله 
می تواند  سیستم  این  دلیل،  همین  به 
کننده  معرفی  راهنما،  عنوان  به  صرفاً 
آنها  در  داوطلب  که  باشد  رشته هایی 

شانس قبولی دارد.
دکتر جمالی، با اشاره به امکانات نرم افزار 
آزمون  مجازی  رشته  انتخاب  راهنمای 
سراسری، گفت: در این نرم افزار، قابلیت 
دوره، مقطع  نوع  اساس  بر  و جو  جست 

تحصیلی، رشته محل های استان، رشته، 
نوع پذیرش یا ترکیبی از همه این موارد 
با  سامانه،  این  و  است  شده  پیش بینی 
توجه به وضعیت علمی داوطلب، حداکثر 
300 کد رشته محل را با هر جست و جو 
شانس  پایین،  به  باال  از  و  می کند  ارائه 

قبولی داوطلب در آنها افزایش می یابد.
سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
این  است  ممکن  افزود:  کشور،  آموزش 
مجاز  که  داوطلبان  از  برخی  به  سامانه 
رشته ای  هیچ  شده اند،  رشته  انتخاب  به 
محل های  رشته  یا  نکند  پیشنهاد  را 
محدودی را پیشنهاد کند؛ به این دسته 
نظر  در  با  می شود  توصیه  داوطلبان  از 
گرفتن دوره ای که در آن مجاز به انتخاب 

معرفی  محل های  رشته  و  رشته شده اند 
شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
و همچنین اطالعیه های سازمان سنجش 
و بر اساس عالقه خود و اولویتی که مّد 
رشته  انتخاب  به  نسبت  است،  نظرشان 

اصلی خویش اقدام کنند.
در  کرد:  خاطرنشان  جمالی  دکتر 
انتخاب رشته مجازی، رشته های  سامانه 
دارای  بورسیه،  متمرکز،  نیمه  تحصیلی 
فرهنگیان  دانشگاه  خاص  شرایط 
داوطلبان  به  سابق(  معلم  تربیت  )مراکز 
صورت  در  آنها،  و  نمی شود  پیشنهاد 
تمایل به انتخاب رشته محل های مذکور، 
شرایط  و  ضوابط  با  مطابق  می بایست 
مؤسسات مذکور و با توجه عالقه خود و 
اولویتی که مّد نظرشان است، این رشته 
اصلی  رشته  انتخاب  فرم  در  را  محل ها 

خویش وارد نمایند.
سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
کرد:  تأکید  پایان،  در  کشور،  آموزش 
داشته  توجه  مسأله  این  به  داوطلبان 
انتخابی  محل های  رشته  اگر  که  باشند 
خود را در نرم افزار انتخاب رشته اصلی 
آزمون  گزینش  چرخه  از  نکنند،  ثبت 
عبارت  به  شد؛  خواهند  حذف  سراسری 
بهتر، سامانه انتخاب رشته مجازی، صرفاً 
بر  داوطلبان  هدایت  و  راهنمایی  نقش 
آمادگی  نیز  و  انتخابی  اساس گزینه های 
برای انتخاب رشته اصلی را بر عهده دارد.

سامانه راهنماي انتخاب رشته مجازي فعال شد
معاون فنی و آماری سازمان سنجش اعالم کرد

دوره کاردانی فنی »تولید محتوای دیجیتالی« تصویب شد
با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی 
علمی - کاربردی، برای نخستین بار دوره کاردانی 
فنی تولید محتوای دیجیتالی در دانشگاه جامع 

علمی - کاربردی برگزار می شود.
دوره  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  جمالزاده،  علیرضا  دکتر 
کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی بر مبنای برنامه 
تحولی نیازآفرینی و با مشارکت تیمی از متخصصان و 
صاحب نظران با هدایت مستقیم دانشگاه با هدف تربیت 
نیازهای  از  بخش  این  برای  ماهر  و  متخصص  نیروهای 
حوزه فناوری اطالعات و رایانه در ذیل گروه صنعت، در 
سال جاری تدوین، تصویب و مقرر شد تا در مراکزی که 
تحت  دارند،  را  نظر  مورد  امکانات  و  تجهیزات  شرایط، 

نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی اجرا شود.
دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی -کاربردی، 
افزود: تولید محتوای دیجیتال، یکی از مهم ترین اقدامات 
الزم در راستای تحقق اهداف یک کسب و کار و یکی 
از ستون های اصلی راهبرد فروش و برندینگ محسوب 
و  مهارت ها  رشته،  این  آموختگان  دانش  می شود. 
به کارگیری  انواع محتوا،  توانمندی هایی چون شناخت 
برنامه ها و زبان برنامه نویسی برای تولید محتوا، ویرایش، 
بازاریابی و استفاده مجدد از محتوا، جمع آوری و ذخیره 
انتشار  و جذاب،  آموزنده  محتوای  ایجاد  برای  اطالعات 
محتوا و ردیابی محتوا پس از انتشار را کسب می نمایند.

جامع  دانشگاه  درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 

این  دانش آموختگان  کرد:  تصریح  علمی-کاربردی، 
بازاریاب  و  ناشر  همچون  مشاغلی  می توانند  رشته 
محتوا، تولید کننده محتوا و ویرایشگر محتوا را احراز 

کنند.
دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی -کاربردی، 
در خاتمه، اظهار داشت: این دوره، جزء رشته های پر تقاضا 
در سطح بین المللی است و برای نخستین بار است که 
در سطح کشور برگزار می شود و تمامی محتوای آن با 
توجه به آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات تدوین شده است و به دلیل داشتن بازار کار 
و نیاز جامعه، از جذابیت خاصی برای اشتغال، حتی در 

سطوح بین المللی، برخوردار است.

در دانشگاه جامع علمی - کاربردی

اخبار هفته



شماره 1287  دوشنبه 17 مرداد 1401 پیامبر اکرم)ص(: حسین)ع(، چراغ هدایت و کشتی نجات است

5هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

دانشجویان  تحصیلی  وام  ثبت نام 
دوره های  در  تحصیل  به  شاغل 
کارشناسی  کارشناسی،  کاردانی، 
دانشگاه  عمومی  دکتری  و  ارشد 

علوم پزشکی تهران آغاز شد.
اداره  رئیس  فوالدی،  زیبا  دکتر 
دانشگاه  دانشجویان  تعاون  و  رفاه 
ثبت نام  گفت:  تهران،  پزشکی  علوم 
تحصیلی  مقاطع  در  تحصیلی  وام 
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد 
است  شده  آغاز  عمومی  دکتری  و 
روز  تا  می توانند  شرایط  واجدان  و 
مراجعه  با  مردادماه،   19 چهارشنبه 

نشانی:  به  دانشجویی  پرتال  به 
خود  درخواست   portal.srd.ir

را ثبت کنند.
در  محضری  تعهد  داشتن  افزود:  وی 
صندوق  مقررات  و  قوانین  چارچوب 
بهداشت  وزارت  دانشجویان  رفاه 
ترم  در  واحد  انتخاب  همچنین  و 
وام  این  دریافت  شرایط  از  تابستانی، 

در ترم تابستانی است. 
داشتن  صورت  در  دانشجویان،  ضمناً 
به  می توانند  ابهام،  و  سؤال  هرگونه 
امور دانشجویی دانشکده خود مراجعه 

کنند.

بنیـاد نخبـگان اسـتان تهـران، 
بـرای انجام امـور اجرایی و اداری 
خـود در شـهر تهـران، آمادگـی 
نظام  مشـموالن خدمـت  جـذب 
وظیفـه در قالـب امریه سـربازی 

دارد.  را 
شرایط جذب نیروی امریه سربازی در 
بنیاد نخبگان استان تهران اعالم شد.

و  نخبگان  با  اولویت  شرایط عمومی: 
تالشگر،  و  فعال  برتر،  استعدادهای 
نخبگان،  با  مرتبط  امور  با  آشنا 
اجتماعات  و  برتر  استعدادهای 

است. نخبگانی 

شرایط اختصاصی: حداقل دانش آموخته 
مقطع کارشناسی ارشد، فاقد غیبت در 
زمان اخذ برگه آماده به خدمت، بومی 
استان تهران، فاقد کسری خدمت و یا 
تقاضای استفاده از آن، و دارای فرصت 
به  اعزام  زمان  تا  ماهه  شش  حداقل 

خدمت باشد.
خالصه  می توانند  دانش آموختگان 
به  بررسی،  منظور  به  را  خود  سوابق 
ارسال   tehran@bmn.ir نشانی: 
شرایط  بودن  دارا  صورت  در  تا  کنند 
انجام  برای  داوطلبان  از  مذکور، 

مصاحبه دعوت به عمل آید. 

ثبت نام وام تحصيلی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشكی تهران آغاز شد

بنياد نخبگان استان تهران
امریه سربازی می پذیرد

بر اسـاس اعالم معاونت آموزشـی دانشـگاه فنی 
و حرفـه ای، دانشـجویان بـرای پیـش انتخـاب 
واحـد مهـر ماه سـال جـاری، تـا 22 مـرداد ماه 

دارند. فرصـت 
ــال ــی س ــم آموزش ــه ای، تقوی ــی و حرف ــگاه فن دانش

1401-1402 را منتشـر و اعـالم کـرد: پیـش انتخـاب 
واحـد مهـر مـاه سـال جـاری، از تاریـخ 2 مـرداد مـاه 

شـروع شـده اسـت و تـا 22 مـرداد مـاه ادامـه خواهـد 
داشـت، و بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از عوامـل مهـم در 
ارائـه درس در سـال تحصیلـی جدیـد، پیـش انتخـاب 
واحـد اسـت، عواقـب عـدم شـرکت در پیـش انتخـاب 

واحـد، بـه عهده دانشـجو اسـت.
ضمنـاً آخریـن مهلت تکمیل کارآمـوزی و پروژه )002( 
و معرفـی به اسـتاد تابسـتان جـاری نیز 4 شـهریور ماه 

خواهـد بود.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه ثبـت واحـد، امتحـان و ثبت 
نمـرات معرفـی بـه مـدرس در نیمسـال مهر مـاه )011(، 
از 27 شـهریور مـاه )شـروع کالس ها( لغایـت 20 مهر ماه 

است.
همچنیـن آخریـن مهلـت تکمیـل کارآمـوزی و پـروژه 

تابسـتان جـاری )003( تاریـخ 15 مهـر مـاه اسـت.

تا ۲۲ مرداد ماه ادامه دارد 

فرصت پیش انتخاب واحد دانشگاه فنی و حرفه ای

ــم و فنــاوری جمیلــی، ششــمین  ــاد عل بنی
دوره جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان 
جــوان را هم زمــان بــا ســال جهانــی علــوم 
پایــه در هفتــه پژوهــش و فنــاوری برگــزار 

می کنــد.
ششمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
نمو  و  رشد  برای  عرصه ای  ایجاد  هدف  با  جوان، 

ایده های جدید حوزه علوم پایه برگزار می شود.
جوانان ایده پرداز، کسب وکارهای نوپا و شرکت های 
پنج  در  را  خود  ایده های  می توانند  دانش بنیان، 
کامپیوتر،   علوم  و  ریاضی  فیزیک،  شیمی،  حوزه: 
ویـژه  رویکـرد  و  زمین شنــاسی  و  زیستی  علوم 
هوش مصنوعی ثبت کنند و از اعتبار حمایتی بنیاد 
علم و فناوری جمیلی در جهت پیشبرد ایده های 

خود برخوردار  شوند.
بـه نقـل از دبیرخانه دائمی جشـنواره، ششـمین 

دانشـمندان  و  اندیشـمندان  جشـنواره  دوره 
جـوان بـه همـت بنیـاد علـم و فنـاوری جمیلی 
علـوم،  وزارت  خیّریـن  سـتاد  همـکاری  بـا  و 
و  نـوآوری  معاونـت  فنـاوری،  و  تحقیقـات 
تجاری سـازی معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت 
تهـران،  دانشـگاه  حامیـان  بنیـاد   جمهـوری، 
سـایر  و  تهـران  دانشـگاه  علـوم  دانشـکدگان 
نهادهـا و دانشـگاه های برتـر کشـور، بـه منظـور 
ترویـج  و  مسـتعد  ایده پـردازان  از  حمایـت 
فرهنـگ خودبـاوری و توسـعه کارآفرینی، ارزش 
جوانـان  در  امیـد  و  انگیـزه  ایجـاد  و  آفرینـی 

برگـزار خواهـد شـد. کشـور 
جشـنواره،  ایـن  در  شـرکت  بـرای  عالقه منـدان 
می تواننـد تـا اول مهـر مـاه سـال جـاری، ایده های 
خـود را در وب سـایت )وبگاه( جشـنواره به نشـانی:

https://ysf-persia.com ثبت کنند.

برگزاری ششمين جشنواره
اندیشمندان و دانشمندان جوان

ارسال دانشنامه دانش آموختگان 
دانشگاه پيام نور از طریق پست

اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور، اعالم کرد: به 
منظور رفاه حال دانشجویان، دانشنامه دانش آموختگان 
این دانشگاه از طریق پست به استان های مربوط ارسال 

می شود.
منظور  به  پیام نور،  دانشگاه  آموزشی  خدمات  کل  اداره 
دانشگاه  دانش آموختگان  دانشنامه  دانشجویان،  حال  رفاه 
ارسال  مربوط  استان های  به  پست  طریق  از  را  پیام نور 
دریافت  برای  دانشجویان  که  است  الزم  لذا  می کند؛ 
این  مرکزی  سازمان  در  حضور  از  دانش آموختگی  مدرک 

کنند. خودداری  دانشگاه 
به  فارغ التحصیلی  مدرک  تحویل  که  است  یادآوری  به  الزم 
موارد  برای  فقط  کل،  اداره  این  در  دانش آموخته  شخص 
ارائه مستندات الزم که نمایانگر ضرورت  با  بسیار ضروری و 
در  صرفاً  است،  کل  اداره  این  به  دانشجو  حضوری  مراجعه 
روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8:30 الی 13 

است. امکان پذیر 

اخبار هفته
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7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش براساس
سوابق تحصيلي »معدل كل دوره كارداني« دوره هاي

كارداني به كارشناسي  ناپيوسته سال 1401 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو اطالعیه مورخ 1401/03/29، به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  
بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل دوره کارداني«  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1401 صرفاً 
صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ  1۴۰1/۰3/29 لغایت 1۴۰1/۰۴/۰9 ( 
موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای پذیرش در این رشته ها از روز سه شنبه مورخ 
1401/06/01 تا روز جمعه مورخ 1401/06/04 به پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنما، که از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس همگان است، نسبت به 

ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
بازه  متقاضیانی که قباًل در پذیرش رشته هاي بدون آزمون ثبت نام نموده اند، درصورت تمایل، در  ضمناً 

زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

در  آنها  پذیرش  که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  مورخ 1401/04/14،  اطالعیه  پیرو 
دوره هاي  کارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي سال 1401 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم « صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر 
)از تاریخ 1۴۰1/۰۴/1۴ لغایت 1۴۰1/۰۴/26 ( موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای 
پذیرش در این رشته ها از روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 تا روز جمعه مورخ 1401/06/04 به درگاه 
اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، که از طریق درگاه اطالع رساني این 
سازمان در دسترس همگان است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 

ضمناً متقاضیانی که قباًل در پذیرش رشته هاي بدون آزمون ثبت نام نموده اند، در صورت تمایل، در بازه 
زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذیرش بر اساس
سوابق تحصيلي »معدل كل دیپلم« دوره هاي كارداني ویژه دانشگاه

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1401 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ایجاد مركز جدید در پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور
دانشگاه شهيد بهشتی در شهر تهران برای برگزاري آزمون الكترونيكي

زبان انگليسي پيشرفته توليمو )TOLIMO(  در دوره 187

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

با  دوره 187 می رساند که  )تولیمو(  انگلیسی پیشرفته  آزمون زبان  در  متقاضیان شرکت  اطالع  به 
توجه به راه اندازی مرکز جدید در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی )شهر 
تهران(، در صورت تمایل برای ثبت نام و شرکت در آزمون این دوره در مرکز مذکور، می توانند به درگاه 
با  و  نموده  مراجعه   http:/tolimo.sanjesh.org/register نشانی:  به  سازمان  این  اطالع رسانی 
توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند. آزمون 

مذکور در روز  سه شنبه مورخ 1401/05/25 برگزار خواهد شد. 
آدرسمحل و نام مرکز برگزاری

پردیس فنی و مهندسی شهید 
عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

تهران، فلکه چهارم تهران پارس، بلوار عباسپور، بلوار وفادار 
شرقی، روبروی دانشگاه آزاد، پردیس فنی و مهندسی 

شهید عباسپور تلفن: 73932815 - ۰21
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 
قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان 
مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
آموزش كشور  از طریق سایت سازمان سنجش  وجه  هرگونه 
)بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن مركز اطمینان 

حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد 
خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
برگزار  سازمان  این  كه  آزمون هایی  در  شركت  از  سال   10
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یكی مراكز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت 

آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
بوده  قوانین  رعایت  به  آزمون ها موظف  برگزاری  مراكز   - 3
و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه 
و  كنند  شركت  آن  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف 
آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
باطل و از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم 
خواهند شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی 
و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب 
مصوب  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  برابر  اصلی، 
همراه  به  كیفری  مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375
احكام  صدور  برای   متخلفان  از  گروه  این  داشت،  خواهد 

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

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضيان
آزمون های بين المللی
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اطالعیه

بدیـــن وســیله بــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی هفتـه نامـــه 
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـن هفته نـــامه، آمـاده دریافـــت نظــرات، 
پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـــأت علمی، پژوهشــگران و 
دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در زمینـــه های مطالـــعه 
و برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه هــای مقابلــه بــا اســترس 
و اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفــی 
رشــته های دانشــگاهی، زمینه هــای اشــتغال زایی و کارآفرینــی و... کــه 
می توانــد بــرای داوطلبــان آزمون هــای سراســری ورود بــه دانشــگاه ها 

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش مفی
ــد  ــزان، بتوان ــا همــکاری و همیــاری ایــن عزی ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد ب
بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود 

ــری در  ــای سـراسـ ــان آزمون ه ــه داوطلب ــداوم ب ــاندن م ــاری رس ــه ی را، ک
تمــام ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

ــت و  ــا و جس ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع معتبــر علمــی باشــد.  ــا حاصــل ترجمــه آنهــا از مناب جوهــای شــخصی ی
ــه  ــا ترجم ــن ی ــا تدوی ــف ی ــع تألی ــع و مراج ــر مناب ــه ذک ــت ک ــی اس بدیه

ــی اســت. ــاالت، الزام مق
ضمنــاً بــه اطــالع می رســاند کــه ایــن نشــریه، در حــک و اصــالح یــا خالصــه 
ــاد شــده، و همیــن  ــات ی ــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوع کــردن مق

طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  
آدرس ایمیل:

peyk@sanjesh.org

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پيک سنجش

ــه  ــور، ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــي س ــط عموم رواب
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطالع رس ــور س منظ
ایــن ســازمان، اقــدام بــه ایجــاد کانــال اطالع رســاني 

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

گردند. بهره منـد  مرتبـط 

 

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

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

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

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

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

اعالم زمان مرحله دوم ثبت نام دوره مهندسی 
فناوری و كارشناسي حرفه ای )ناپيوسته( نظام 

آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - كاربردی 
مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیــرو اطالعیه هــاي مــورخ 1 و 1401/4/7 ، بــه  اطــالع  متقاضیــان  پذیــرش دوره 
مهندســی فنــاوری و کارشناســی حرفــه ای )ناپیوســته( نظــام آمــوزش مهارتی دانشــگاه 
جامــع علمــیـ  کاربــردی مهــر مــاه ســال 1401، کــه در مهلت تعییــن شــده ) از تاریخ 
ــرش دوره  ــام در پذی ــه ثبت ن ــبت ب ــته اند نس ــت 1401/4/14( نتوانس 1401/4/1 لغای
مذکــور اقــدام نماینــد، می رســاند کــه مهلــت مجــدد بــراي ثبت نــام در ایــن پذیــرش،  
از روز سه شــنبه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰1 تــا روز جمعــه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰۴ در نظــر 
ــاني  ــق درگاه اطالع رس ــد منحصــراً از طری ــان مي توانن ــده اســت و متقاضی ــه ش گرفت

ســازمان ســنجش، در ایــن خصــوص اقــدام نماینــد.
ــد، در  ــام نموده ان ــور ثبت ن ــع مذک ــرش مقط ــاًل در پذی ــه قب ــی ک ــاً متقاضیان ضمن
ــات  ــش اطالع ــه ویرای ــبت ب ــد نس ــوق می توانن ــی ف ــازه زمان ــل، در ب ــورت تمای ص

ــد. ــدام نماین ــود اق ــی خ ثبت نام
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

  اعالم زمان مرحله دوم ثبت نام دوره
كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام

آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - كاربردی
مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــرش  ــان  پذی ــالع  متقاضی ــه  اط ــورخ  14 و 1401/4/21، ب ــاي م ــرو اطالعیه ه پی
دوره کاردانــی فنــی و کاردانــی حرفــه ای نظــام آمــوزش مهارتــی دانشــگاه جامــع 
علمــی - کاربــردی مهــر مــاه ســال 1401، کــه در مهلــت تعییــن شــده )از تاریــخ 
ــرش  ــام در پذی ــه ثبت ن ــبت ب ــته اند نس ــت 1401/4/26( نتوانس 1401/4/14 لغای
ــام  در  ــراي ثبت ن ــدد ب ــت مج ــه مهل ــاند ک ــد، می رس ــدام نماین ــور اق دوره مذک
ایــن پذیــرش، از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰1 تــا روز جمعــه مــورخ 
ــراً از  ــد منحص ــان مي توانن ــت و متقاضی ــده اس ــه ش ــر گرفت 1۴۰1/۰6/۰۴ در نظ
ــد. ــدام نماین ــوص اق ــن خص ــنجش، در ای ــازمان س ــاني س ــق درگاه اطالع رس طری

ــد، در  ــام نموده ان ــور ثبت ن ــع مذک ــرش مقط ــاًل در پذی ــه قب ــی ک ــاً متقاضیان ضمن
ــات  ــش اطالع ــه ویرای ــبت ب ــد نس ــوق می توانن ــی ف ــازه زمان ــل، در ب ــورت تمای ص

ــد. ــدام نماین ــود اق ــی خ ثبت نام
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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9هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

 اعالم نتایج اوليه و نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري سال 1401 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

حضـرت  شـهیدان  سـاالر  سـوگواری  ایـام  تسـلیت  عـرض  ضمـن 
اباعبداهلل الحسـین)ع( و آرزوي قبولـی عزاداری هـا، بـه اطـالع داوطلبـان 
شـرکت کننده در آزمون سراسـري سـال 1۴۰1 مي رسـاند کـه نتیجه اولیه 
آزمـون هم اکنـون به صورت کارنامه تهیه شـده و روي درگاه اطالع رسـاني 
ایـن سـازمان قـرار گرفتـه اسـت و داوطلبـان مي تواننـد بـا وارد نمـودن 
اطالعـات مورد نیـاز، کارنامه نتیجـه اولیه خـود را در درگاه اطالع رسـاني 

نمایند. مذکـور مشـاهده 
انتخـاب رشـته بـرای انتخـاب کدرشـته محل هـای بـا آزمـون و پذیـرش صرفـاً بـر 
اسـاس سـوابق تحصیلـي »بـدون آزمـون«، در یـک فـرم و حداکثـر تـا 150 رشـته 
محـل، انجـام مي شـود؛ بـه عبـارت دیگـر، فرآینـد انتخـاب رشـته ایـن دو، جداگانـه 
نخواهـد بـود. توضیحـات کامل ایـن دو روش پذیـرش، در دفترچه  راهنمـاي ثبت نام 

و انتخـاب رشـته )راهنمـای شـماره 2( بـه تفکیـک ارائه شـده اسـت.
 تبصـره 1: داوطلبانـی کـه در آزمـون سراسـری سـال 1401 ثبت نـام نمـوده و 
غایـب جلسـه آزمـون )در روزهای چهارشـنبه 8 تیر ماه تا شـنبه 11 تیرماه( بوده اند، 
نیـازی بـه ثبت نـام مجـدد برای رشـته های پذیـرش صرفاً با سـوابق تحصیلـی ندارند 
و می تواننـد در رشـته هایی کـه پذیـرش آنهـا بـا سـوابق تحصیلـی )بـدون آزمـون( 
اسـت، تـا 150 کدرشـته محـل از دفترچـه راهنمای انتخاب رشـته انتخـاب نموده و 

در فـرم انتخـاب رشـته درج نمایند.
 تبصره 2: داوطلبانی که قباًل در آزمون سراسـری سـال 1401 ثبت نام نکرده اند، 
می تواننـد بـر اسـاس اطالعیـه ای کـه در روز چهارشـنبه 1401/5/12 منتشـر شـده 
اسـت، از روز سه شـنبه 1401/05/18 )فـردا( تـا روز یکشـنبه 1401/05/23 نسـبت 
بـه ثبت نـام و انتخـاب رشـته در رشـته هایی کـه پذیـرش آنهـا بـا سـوابق تحصیلـی 
)بـدون آزمـون( اسـت، بـر اسـاس دفترچـه راهنمـای ثبت نـام و انتخـاب رشـته های 

پذیـرش بر اسـاس سـوابق تحصیلـی اقـدام نمایند.
 تبصـره 3: در صورتـی کـه فـردی، هـم نسـبت بـه انتخـاب رشـته در مرحلـه 
انتخـاب رشـته های بـا آزمـون و رشـته های صرفاً بر اسـاس سـوابق تحصیلـی )بدون 
آزمـون( اقـدام کـرده و هـم در مرحلـه ثبت نـام بـرای رشـته  های صرفـاً بـر اسـاس 
سـوابق تحصیلـی )بـدون آزمـون( اقـدام بـه ثبت نـام و انتخـاب رشـته بـرای ایـن 
رشـته ها نمایـد، ثبت نـام و انتخـاب رشـته وی در رشـته های صرفاً بر اسـاس سـوابق 

تحصیلـی، باطـل خواهـد شـد و هزینـه پرداختـی وی نیـز مسـترد نخواهـد شـد.
داوطلبانـی کـه مجـاز به انتخـاب رشـته هاي تحصیلي )رشـته هاي با آزمـون( در این 
آزمـون شـده اند، الزم اسـت کـه براي مشـاهده دفترچـه راهنماي انتخاب رشـته هاي 

تحصیلـي )شـماره 2( و انجـام انتخاب رشـته، بـه نکات ذیل توجـه نمایند: 
ایـن سـازمان و مشـاهده دفترچـه راهنمـاي  بـه درگاه اطالع رسـاني  1- مراجعـه 
انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي )شـماره 2( و بخـش پیوسـت های )شـامل شـرایط و 
مقـررات دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي( هـر یـک از گروه هاي آزمایشـي که 
بـه تفکیـک از روز جمعـه مـورخ 1401/05/14 روي درگاه اطالع رسـاني مذکور قرار 

اسـت.  گرفته 
2- دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي بـراي دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـي سـال 1401، حـاوي تمامـی شـرایط و ضوابـط اختصاصي رشـته هاي 
مختلـف تحصیلـي دوره هـاي روزانه، شـبانه، مجـازي، پردیـس خودگردان و شـهریه 
پـرداز، دانشـگاه پیام نـور، مؤسسـات آمـوزش عالـي غیرانتفاعـي و غیردولتـي )اعم از 
باآزمـون و پذیـرش صرفـاً بـر اسـاس سـوابق تحصیلي »بـدون آزمـون«(، توضیحاتي 
دربـارة نحـوة تکمیـل فرم انتخاب رشـته از سـوی داوطلبانی که بر اسـاس مندرجات 
کارنامـه مجـاز بـه انتخـاب رشـته در هـر یـک از دوره هاي فـوق  شـده اند و همچنین 

نحـوه مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان و نحـوة تکمیـل نمـودن فـرم 
انتخاب رشـته اسـت.

3- بـه داوطلبـان انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي آزمـون سراسـري سـال 1401 )اعم 
از رشـته هاي بـا آزمـون بـراي داوطلبانـی کـه مجـاز بـه انتخـاب رشـته شـده اند و 
همچنیـن رشـته هاي صرفـاً بـر اسـاس سـوابق تحصیلي، بـدون توجه به نـوع مدرک 
دیپلـم و از تمامـي گروه هـاي آزمایشـي بـدون توجه به مجـاز بـودن(، از تاریخ اعالم 
نتیجـه اولیـه فرصـت داده شـده اسـت کـه ابتـدا نسـبت بـه مطالعـه دقیـق دفترچه 
راهنمـاي انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي )دفترچه شـماره 2( گروه آزمایشـي مربوط، 
توضیحـات منـدرج در بخـش پیوسـت ها و دسـتورالعمل نحـوه انتخـاب رشـته )این 
دفترچـه و دسـتورالعمل از طریـق درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان قابـل دریافـت 
اسـت( اقـدام کننـد و کـد رشـته محل هاي مـورد نظر خـود را )برابر ضوابطـي که در 
دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته درج گردیـده اسـت( اسـتخراج کرده و بـه ترتیب 
تقـدم عالقـه مرتـب نماینـد و پـس از آن، کـد رشـته هاي انتخابـي خـود را ابتـدا در 
فـرم پیش نویـس منـدرج در انتهـای دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته درج و پـس 
از اطمینـان از صحـت کـد رشـته محل هـاي انتخابـي، از عصـر روز دوشـنبه مـورخ 
1401/05/17 )امروز( لغایت روز شـنبه مورخ 1401/05/22 بر اسـاس دسـتورالعمل 
نحـوه انتخـاب رشـته اینترنتـي، کد رشـته محل هـاي تحصیلي مـورد عالقـه خود را 
از رشـته هاي تحصیلـي گـروه آزمایشـي یـا گروه هـاي آزمایشـي در دوره هـاي مجـاز 
مختلـف، اعـم از روزانـه، شـبانه، مجـازي و پردیـس خودگـردان و شـهریه پـرداز، 
دانشـگاه ها، مؤسسـات آمـوزش عالـي غیرانتفاعـي و غیردولتـي و دانشـگاه پیام نـور، 
ثبـت نمـوده و نسـبت به تکمیـل فرم مذکور در مـدت زماني که در نظر گرفته شـده 
اسـت، اقـدام نماینـد. پـس از تأییـد نهایـي کدرشـته هاي انتخابي از سـوی متقاضي، 
شـماره 15 رقمـي از سـوی سیسـتم بـه عنوان رسـید انتخـاب رشـته در اختیار وی 
قـرارداده خواهد شـد. این رسـید، پـس از انجام کامـل مراحل و ارسـال اطالعات، در 
یـک صفحـه مجـزا ارائـه مي شـود. داوطلبـان باید توجه داشـته باشـند کـه فقط یک 
بـار اجـازه انتخـاب رشـته بـه هر فـرد داده مي شـود. ضمنـاً پـس از انتخاب رشـته و 
دریافـت رسـید 15 رقمـي، داوطلبـان مي تواننـد فرم انتخاب رشـته خـود را به تعداد 

محـدود تصحیح یـا ویرایـش نمایند. 
 تبصـره 1: در صـورت عالقـه بـه انتخـاب رشـته هاي خـاص یـا بورسـیه، حتمـاً 
شـرایط و ضوابـط ایـن رشـته ها را )کـه بـه صـورت جداگانـه بـه عنـوان پیوسـت 
دفترچه هـاي انتخـاب رشـته در درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان درج شـده اسـت( 
مطالعـه کنیـد و در صـورت داشـتن شـرایط الزم، ایـن رشـته ها را انتخـاب نماییـد.

 تبصـره 2:  بـا توجـه بـه اینکه پذیـرش دانشـجو در رشـته هاي علوم ورزشـي و 
آمـوزش تربیـت بدنـی در گروه هـاي آزمایشـي علـوم ریاضـي، علـوم تجربـي و علوم 
انسـاني و رشـته هاي تحصیلي گروه آزمایشـی هنر شـامل )نقاشـي، ارتباط تصویري، 
آمـوزش هنـر، طراحـي پارچـه و طراحـي لبـاس، طراحي صنعتـي، ادبیات نمایشـي، 
مجسمه سـازي، موسـیقي ایراني و جهانـي، کتابت و نگارگري، آهنگسـازي، بازیگري، 
طراحـي صحنـه، نمایـش عروسـکي و عکاسـي( در آزمـون سراسـري سـال 1401 
بـه صـورت متمرکـز و بـا شـرایط خـاص صـورت مي پذیـرد، داوطلبانـی کـه قبـاًل 
بـراي شـرکت در آزمـون عملـي ایـن رشـته ها در بـازه زمانـي )1401/04/05 لغایت 
1401/04/11و بـازه مجـدد بـرای رشـته علـوم ورزشـي و آمـوزش تربیـت بدنـی از 
تاریـخ 1401/5/4 لغایـت 1401/5/8( اعـالم عالقه منـدي کـرده و در آزمـون عملـي 
آنهـا شـرکت نموده یـا نمایند، در صورت تمایل، الزم اسـت که در بیـن 150 انتخاب 
خـود در فـرم انتخـاب رشـته، ایـن رشـته ها را در هـر اولویتـي کـه عالقـه دارنـد، 
قـرار دهنـد. آزمـون عملـي بـراي داوطلبانی کـه هزینه برگـزاري آزمون عملـي را در 
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رشـته هاي فـوق پرداخـت نموده انـد، بـه شـرح جـدول زیـر برگـزار شـده یـا خواهد 
 . شد

تاریخ برگزاري آزمون عملينام رشتهردیف

مرحله اول: 1401/04/29 لغایت علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی 1
 1401/05/02

مرحله دوم: 27 و 1401/5/28

نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، 2
طراحي پارچه و طراحي لباس

صبح جمعه مورخ 1401/05/28

عصر جمعه مورخ 1401/05/28طراحي صنعتي، کتابت و نگارگري3

ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي 4
ایراني و جهاني،  آهنگسازي، بازیگري، 

طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي

مطابق برنامه زماني اعالم شده در اطالعیه 
مورخ 1401/04/22 این سازمان

 تبصـره 3: داوطلبـان گروه هـاي آزمایشـي علـوم ریاضـي و فنـي، علـوم تجربي 
و علـوم انسـاني عالقه منـد بـه رشـته هاي بـا آزمـون علوم ورزشـي و آمـوزش تربیت 
بدنـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي، کـه بر اسـاس کارنامـه نتایـج اولیه در 
دوره روزانـه و نوبـت دوم مجـاز نشـده اند، در صورتـی کـه در زمان هـای اعالم شـده 
در آزمـون عملـي شـرکت نمـوده یـا نماینـد، به آنـان منحصراً اجـازه انتخاب رشـته 

محلهـاي دوره روزانـه و نوبـت دوم، در ایـن رشـته ها داده شـده اسـت. 
 تبصـره ۴: داوطلبانـی کـه تمایـل بـه انتخـاب رشـته هاي علـوم ورزشـي در 
گروه هاي آزمایشـي علوم ریاضي، علوم تجربي و علوم انسـاني و رشـته هاي تحصیلي 
گروه آزمایشـی هنر شـامل )نقاشـي، ارتباط تصویـري، آمـوزش هنر،طراحي پارچه و 
طراحـي لبـاس، طراحي صنعتي، ادبیات نمایشـي، مجسمه سـازي، موسـیقي ایراني و 
جهانـي، کتابـت و نگارگري، آهنگسـازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسـکي 
و عکاسـي( بـا روش پذیـرش صرفاً بر اسـاس سـوابق تحصیلي )بدون آزمـون( دارند، 

نیـاز به شـرکت در آزمون عملـي ندارند.
 تبصـره 5: داوطلبانـی کـه در زمـان ثبت نـام بـراي پذیـرش در رشـته هاي بـا 
آزمـون دانشـگاه پیام نـور و دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي غیرانتفاعي اعالم 
عالقه منـدي ننموده انـد، در ایـن مرحلـه مي تواننـد بـا پرداخـت هزینـه مربـوط بـه 
عالقه منـدي بـه هـر یـک از ایـن دوره هـا، هـر کـدام بـه صـورت جداگانـه بـه مبلـغ 
200/000 )دویسـت هـزار( ریـال از طریـق سیسـتم پرداخـت اینترنتـي منـدرج در 
درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان )بخـش خریـد کارت اعتباري(، نسـبت بـه انتخاب 

رشـته از ایـن دوره هـا اقـدام نمایند.
 تبصـره 6: داوطلبـان عالقه منـد بـه پذیـرش در دانشـگاه فرهنگیـان و تربیـت 
دبیـر شـهید رجایـي تهـران، در صورتـی کـه مطابـق کارنامـه نتایـج اولیه، مجـاز به 
انتخـاب رشـته های دانشـگاه فرهنگیـان و تربیـت دبیـر شـهید رجایـی شـده اند، در 
ایـن مرحلـه مي تواننـد بـا اطمینـان از داشـتن شـرایط بـرای پذیرش در رشـته های 
ایـن دانشـگاه ها، بـا پرداخـت هزینـه مربـوط بـه عالقه منـدي بـه رشـته هاي ایـن 
دانشـگاه ها بـه مبلـغ 200/000 )دویسـت هـزار( ریـال از طریـق سیسـتم پرداخـت 
اینترنتـي منـدرج در درگاه اطالع رسـاني این سـازمان )بخش خریـد کارت اعتباري(، 

نسـبت بـه انتخـاب رشـته از ایـن دانشـگاه ها اقـدام نمایند.
 تبصـره 7: سـامانه انتخـاب رشـته مجازي این سـازمان، بـه منظـور راهنمایي و 
کمک به داوطلبان در انتخاب رشـته آزمون سراسـري سـال 1401 )براي رشـته هاي 
بـا آزمـون و رشـته هاي صرفـاً بر اسـاس سـوابق تحصیلـي(، از تاریـخ 1401/05/13 
از طریـق درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان در دسـترس داوطلبان قرار گرفته اسـت.

 تبصـره 8: ویژه نامـه راهنمـای انتخـاب رشـته آزمـون سراسـری سـال 1401 
شـامل مطالـب مفیـد و کاربـردی دربـاره انتخـاب رشـته، از جمله: تشـریح محتوای 
کارنامـه آزمـون، آشـنایی بـا بومی گزینی، انواع سـهمیه ها، اسـتفاده از انتخاب رشـته 
مجـازی و نکته هـای مهـم در انتخـاب رشـته اصلـی، تدوین گردیده و منتشـر شـده 

اسـت. مطالعـه ایـن ویژه نامـه بـه داوطلبـان، والدیـن و مشـاوران توصیه می شـود.
سـوی  از  تحصیلـي  سـوابق  اسـاس  بـر  صرفـاً  کدرشـته محل هاي  در  پذیـرش   -5

دانشـگاه ها و مؤسسـات پذیرنـده در سـال 1401 بـراي داوطلبـان شـاخه نظـري بـا 
مـالک معـدل کتبـي نهایـي دیپلـم، و بـرای داوطلبـان شـاخه فنـي و حرفـه اي یـا 
کاردانـش بـا معـدل کل دیپلـم انجـام مي شـود و داوطلـب مي توانـد، بـدون توجه به 
نـوع مـدرک دیپلـم و از تمامـي گروه هاي آزمایشـي و بـدون توجه به مجـاز بودن به 

انتخـاب رشـته در دوره هـاي مختلـف، نسـبت بـه انتخـاب رشـته اقـدام کند.
و  مراکـز  تحصیلـي  رشـته هاي  انتخـاب  بـه  عالقه منـد  داوطلبـان  از  آن دسـته   -6
واحدهـاي دانشـگاهي دانشـگاه آزاد اسـالمي، مي بایسـت پـس از اعالم نتیجـه اولیه 
آزمـون و دریافـت کارنامـه، بـراي اطـالع از زمـان و نحـوه انتخـاب رشـته، از تاریـخ 
1401/05/18 )فـردا( بـه بعـد، بـه درگاه اطـالع رسـانی مرکـز سـنجش، پذیـرش و 
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نمایند. مراجعـه 
 تبصـره 1- بـر اسـاس مصوبـه جلسـه 22 مـورخ 98/9/30 شـوراي سـنجش و 
پذیـرش دانشـجو، داوطلبان گروه آزمایشـي علـوم تجربی، که در کارنامـه اعالم نتایج 
اولیـه خـود مجـاز بـه انتخـاب رشـته شـده اند، توجـه داشـته باشـند که رشـته هاي 
پزشـکي، دندان پزشـکي، داروسـازي و دامپزشـکي مراکـز دانشـگاه آزاد اسـالمي، در 
دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته منـدرج در درگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور درج شـده اسـت و در صـورت عالقه منـدی بـه هـر یک از ایـن چهار 
رشـته تحصیلـی، داوطلبـان می بایسـت آنهـا را در فـرم انتخـاب رشـته در درگاه 

اطالع رسـانی ایـن سـازمان و در اولویـت مـورد دلخـواه خـود درج کننـد. 
 تبصـره 2- انتخـاب رشـته سـایر رشـته هاي تحصیلی دانشـگاه آزاد اسـالمي، با 
اسـتفاده از کـد دسترسـي منـدرج در کارنامه اعـالم نتایج اولیه آزمـون، به طور مجزا 

و از طریـق دانشـگاه مذکور انجـام مي پذیرد. 
 تبصـره 3- داوطلبانی که در یکي از رشـته هاي دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش 
عالـي یـا دانشـگاه آزاد اسـالمي پذیرفتـه شـوند، مي توانند بـه دلخواه خـود، منحصراً 

در یکـي از مؤسسـات محـل قبولـی ثبت نام کنند و مشـغول به تحصیل شـوند.
یادآوری های مهم :

1- بـه داوطلبـان توصیـه می شـود کـه پـس از دریافـت رسـید از بخـش مشـاهده 
اطالعـات، حتمـاً از فهرسـت کـد رشـته هاي انتخابـي خـود در فـرم انتخـاب رشـته 
اینترنتـي، کـه بـاالي آن رسـید 15 رقمـي و شـماره پرینـت درج گردیـده اسـت، 
یـک نسـخه پرینـت تهیـه نمـوده و بـه دقـت آن را بازبینـي و مشـاهده نماینـد و در 
صـورت مشـاهده اشـکال در کـد رشـته  محل هـاي درج شـده در فرم انتخاب رشـته، 
بـا مراجعـه بـه بخـش ویرایـش فرم انتخـاب رشـته، آن را اصـالح نمایند. الزم اسـت 
کـه داوطلبـان، پرینـت فهرسـت کد رشـته محل هـاي انتخابي شـان را تا زمـان اعالم 

نتایـج نهایـي نـزد خـود نگهـداري نمایند. 
 نکتـه مهـم 1: بـا توجه بـه اینکـه بعـد از اعالم نتایـج نهایـی آزمون سراسـری، 
درخواسـت های اشـتباه در انتخـاب رشـته در ایـن سـازمان قابل بررسـی نیسـت لذا 
الزم اسـت کـه داوطلبـان، در کنتـرل دقیـق رشـته های انتخابی شـان و درج آنهـا 
در فـرم انتخـاب رشـته خـود، دقـت الزم را بـه عمـل آورنـد. تأکیـد می گـردد کـه 
مسـؤولیت درج و ثبـت نهایـی رشـته محل هـا در فـرم انتخـاب رشـته، بـا شـخص 
داوطلـب اسـت و هیـچ ادعایی مبنی بر اشـتباه متصـدی کافی نت یا مشـاور انتخاب 

رشـته در ایـن زمینـه، قابـل پذیـرش نخواهـد بود.
 نکتـه مهـم 2: در حفـظ و نگهـداري ایـن رسـید 15 رقمـي و سـایر اطالعـات 
آزمونـي خـود دقت کنید؛ چـون امکان سوءاسـتفاده از این اطالعات براي دسـتکاري 

انتخاب رشـته شـما بعـد از اتمـام فرآیند انتخاب رشـته، وجـود دارد.
2- عـدم دریافـت رسـید 15 رقمـي، بـه منزلـه عـدم تکمیـل فرآیند انتخاب رشـته 
اسـت؛ لـذا الزم اسـت کـه داوطلبـان، دقـت الزم را در دریافـت ایـن رسـید داشـته 

. شند با
3- داوطلبانـی کـه در رشـته هاي بـا آزمـون، مجـاز بـه انتخـاب رشـته مي شـوند و 
همچنیـن در رشـته هاي صرفـاً بـر اسـاس سـوابق تحصیلـي، بـراي اینکـه مراحـل 

اطالعیه



شماره 1287  دوشنبه 17 مرداد 1401 پیامبر اکرم)ص(: حسین)ع(، چراغ هدایت و کشتی نجات است

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي را بـا موفقیـت بـه پایـان برسـانند و مشـکلي بـراي 
آنـان بـه وجـود نیاید، الزم اسـت کـه اطالعیه هـاي این سـازمان، دفترچـه راهنماي 
انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي و شـرایط و ضوابط مؤسسـاتي را که به صورت شـرایط 
خـاص پذیـرش مي نماینـد و همچنیـن دسـتورالعمل نحوه انتخـاب رشـته اینترنتي 

را بـه دقـت مطالعـه نمایند.
4- بعضاً برخي از دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالي، بعد از انتشـار دفترچه راهنماي 
انتخـاب رشـته، اقـدام بـه اخـذ مجـوز رشـته جدید یا حـذف رشـته مي نمایند کـه این 
سـازمان در طـول زمـان انتخاب رشـته، ایـن موضـوع را در قالب اطالعیه هـاي اصالحي 
اطـالع رسـاني مي کنـد؛ لـذا الزم اسـت کـه داوطلبان، تـا پایان زمـان انتخاب رشـته، با 
مراجعـه به درگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش، از وجـود این اطالعیه ها آگاه شـوند و 

در صـورت نیـاز، انتخاب رشـته خـود را ویرایش نمایند.
5- بـر اسـاس ضوابـط آزمـون سراسـري، منحصـراً آن دسـته از داوطلبانی کـه داراي 
مـدرک دیپلـم نظـام آموزشـي جدیـد )نظـام 3-3-6( بـوده یـا شـاغل بـه تحصیـل 
در پایـه دوازدهـم نظـام آموزشـي جدیـد هسـتند یـا داوطلبانـی کـه داراي مـدرک 
پیش دانشـگاهي یـا شـاغل بـه تحصیـل در دوره پیش دانشـگاهي یـا داراي مـدرک 
کاردانـي )فـوق دیپلـم( بوده انـد، بایـد حداکثر تا تاریـخ 1401/06/31 بـراي انتخاب 
رشـته هاي تحصیلـي پذیـرش بـراي هـر دو نیمسـال تحصیلـي )مهـر و بهمـن ماه(، 
و 1401/11/30 بـراي انتخـاب کدرشـته محل هـاي پذیـرش منحصراً براي نیمسـال 
دوم )بهمـن مـاه 1401(، نسـبت بـه اخـذ مدرک تحصیلـي خود اقـدام نمایند و حق 
ثبت نام و شـرکت در آزمون را داشـته اند. آن دسـته از دانشـجویان شـاغل به تحصیل 
در دوره کاردانـي، کـه تـا تاریـخ تعییـن شـده، موفق به اخـذ مدرک تحصیلـي دوره 
کاردانـي )فـوق دیپلـم( نگردنـد، و همچنیـن آن دسـته از داوطلبـان نظام آموزشـي 
جدیـد )نظـام 3-3-6( یـا دانش آمـوزان دوره پیش دانشـگاهي که احتمـال می دهند 
تـا پایـان شـهریور مـاه )1401/06/31( یـا بهمـن مـاه )1401/11/30( موفـق بـه 
اخـذ مـدرک تحصیلـي خـود نمی شـوند، چنان چـه در ایـن آزمـون شـرکت نمـوده 
و مجـاز بـه انتخـاب رشـته تلقـي شـده باشـند، مجاز بـه تکمیل فـرم انتخاب رشـته 
بـراي رشـته هاي تحصیلـي پذیـرش بـراي نیمسـال اول )مهـر مـاه( سـال تحصیلـي

 1401-1402، نیسـتند، و در صـورت تکمیـل فـرم انتخـاب رشـته و قبولـي نهایي، 
قبولـي آنهـا لغـو می شـود و بـا آنـان مطابـق ضوابـط رفتار خواهد شـد.

 تبصـره: آن دسـته از داوطلبانـی کـه تـا تاریـخ مقـرر )1401/06/31( موفـق 
بـه اخـذ مـدرک تحصیلـي دیپلـم نظـام آموزشـی جدیـد )نظـام 3-3-6( یـا مدرک 
انتخـاب  نشـوند، در صـورت  دیپلـم(  )فـوق  کاردانـي  یـا مـدرک  پیش دانشـگاهي 
کدرشـته  محل هایـي کـه مطابق دفترچـه راهنماي انتخاب رشـته پذیـرش آنها براي 
نیمسـال دوم )بهمن ماه( سـال تحصیلي 1401-1402 باشـد، به شـرط اخذ مدرک 
تحصیلـي حداکثـر تـا تاریـخ 1401/11/30، ثبت نـام و ادامـه تحصیـل آنـان بالمانع 

خواهـد بـود و در غیـر ایـن صـورت، قبولـي آنـان باطل خواهد شـد.

6- دانشـجویان رشـته هاي تحصیلـي دوره  روزانـه )پذیـرش بـا آزمـون یـا صرفـاً بـر 
اسـاس سـوابق تحصیلـي( آزمون سراسـري سـال 1400 و قبـل از آن، براي شـرکت 
در آزمـون سراسـري سـال 1401، بـه شـرط اینکـه تا تاریـخ 1400/12/25 نسـبت 
بـه انصـراف قطعـي اقدام نموده باشـند و در صورت داشـتن سـایر شـرایط و ضوابط، 
از جملـه مقـررات نظـام وظیفـه، مجـاز به ثبت نـام و شـرکت در آزمون سـال 1401 
بوده انـد؛ در غیـر ایـن صـورت، مجـاز بـه ثبت نام و شـرکت در ایـن آزمـون نبوده اند.
7- داوطلبـان، در صـورت مشـاهده مغایـرت در سـهمیه )بـرای داوطلبـان سـهمیه 
ایثارگـران( یـا درخواسـت اعمال سـهمیه ایثارگران، الزم اسـت که حداکثـر تا تاریخ 
1401/05/23 بـه ارگان هـاي مربـوط )محـل تشـکیل پرونـده ایثارگـري( مراجعـه 
کنننـد و موضـوع علـت عـدم تأییـد سـهمیه یـا درخواسـت اعمال سـهمیه خـود را 
پي گیـري نماینـد. در صـورت تأییـد نهایـي سـهمیه آنـان از سـوی سـتاد کل ارگان 
ذي ربـط در تهـران و ارسـال مشـخصات داوطلبـان حداکثر تـا تاریـخ 1401/05/26 
بـه این سـازمان، سـهمیه آنـان بـراي مرحله گزینـش نهایـي اعمال خواهد شـد؛ در 
غیـر ایـن صورت، بعـد از تاریـخ مذکـور )1401/05/26(، اقدامـي در خصوص اعمال 
سـهمیه ایثارگـران بـه عمـل نخواهـد آمـد و ایـن داوطلبان بـا سـهمیه آزاد گزینش 

شـد. خواهند 
9- چنان چـه مشـمول اعمـال سـوابق تحصیلـي دیپلـم نظام آموزشـي جدیـد )نظام 
3-3-6( یـا دیپلـم و پیش دانشـگاهي نظـام سـالي واحـدي هسـتید و در رابطـه بـا 
عنـوان دیپلـم، سـال اخـذ دیپلـم، نمـرات سـوابق تحصیلـي دیپلـم، عنـوان پیـش 
دانشـگاهي، سـال اخذ پیش دانشـگاهي و نمرات سـوابق پیش دانشـگاهي مندرج در 
ایـن کارنامـه، اشـکالي مشـاهده نمودید، الزم اسـت که بـراي اصالح مورد یـا موارد، 
حداکثر تا تاریخ 1401/05/23 از طریق سـامانه مشـاهده و دریافت کد سـوابق تحصیلی 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـه نشـانی: https://dipcode.medu.ir  نسـبت بـه ارائه 
درخواسـت خـود بـرای اصالح موارد در سـامانه مذکور، اقـدام نمایید. مـواردی که از 
طـرف مرکـز سـنجش وزارت آمـوزش و پـرورش و حداکثر تـا تاریـخ  1401/05/26 
تأییـد شـود و بـه ایـن سـازمان اعـالم گـردد، بـراي مرحلـه گزینـش نهایـي اعمـال 

خواهـد شـد؛ در غیـر ایـن صـورت، اقدامـی در ایـن زمینه بـه عمل نخواهـد آمد.
 نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور

الکترونیکـی،  صـورت  بـه  درخواسـت ها  ثبـت  و  بررسـی  در  تسـریع  جهـت  در 
داوطلبـان می تواننـد سـؤال یـا درخواسـت خـود را از طریـق سـامانه پاسـخگویی 
سـازمان  ایـن  بـه   https : / /request .sanjesh .org نشـانی:  بـه  اینترنتـی 

ارسـال نماینـد.
ضمنـا داوطلبـان، در صـورت لـزوم، مي تواننـد سـؤاالت خـود را در سـاعات اداری، با 

شـماره تلفـن: ۴2163 بـا پیش شـماره ۰21 در میـان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پیشرفته  انگلیسی  زبان  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
مرکز  راه اندازی  به  توجه  با  که  می رساند   189 و   188 دوره های  )تولیمو( 
جدید با عنوان مرکز مؤسسه آموزش عالی انرژی در شهر ساوه، در صورت 
تمایل برای ثبت نام و شرکت در آزمون این دوره ها در مرکز مذکور، می توانند 
 http://sanjesh.tolimo.org :به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی
به  نسبت  این قسمت،  در  ارائه شده  توضیحات  به  توجه  با  و  مراجعه کنند 
ثبت نام خود در این دوره ها اقدام نمایند. آزمون مذکور در روزهای سه شنبه 

مورخ  8 و 22 شهریور ماه برگزار خواهد شد. 

آدرسمحل و نام مرکز برگزاری

مؤسسه
آموزش عالی انرژی 

استان مرکزی، ساوه، میدان سرداران، 
نرسیده به میدان خلیج فارس، خیابان 
سلمانیه، تلفن مرکز: ۴85۰8 - ۰86 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ایجاد مركز جدید در  مؤسسه آموزش عالی انرژی غير دولتی - غير انتفاعی ساوه واقع در استان مركزی )شهر ساوه(
برای برگزاري آزمون الكترونيكي زبان انگليسي پيشرفته توليمو )TOLIMO(  در دوره های 188 و 189 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه
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به   ،1۴۰1/5/11 مورخ  اطالعیه  پیرو 
اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي 
سراسري  آزمون  در  آنها  پذیرش  که 
اساس  بر  صرفًا   1۴۰1 سال  ماه  مهر 
سوابق تحصیلي )معدل کتبي دیپلم( 
صورت مي گیرد، مي رساند که ثبت نام 
این  در  گزینش  براي  رشته  انتخاب  و 
اطالع رساني  درگاه  طریق  از  رشته ها 
مورخ  سه شنبه  روز  از  سازمان  این 
1۴۰1/۰5/18 )فردا(آغاز می شود و در 
روز یکشنبه مورخ 1۴۰1/۰5/23 پایان 

مي پذیرد.
دفــترچـه راهنـمـاي ثبـت نـام و جـدول 
پذیرش  به  مربوط  کدرشته محل هاي 
ثبت نام، در درگاه  با شروع  فوق، هم زمان 
خواهد  قرار  سازمان  این  اطالع رساني 
اساس  بر  می توانند  متقاضیان  گرفت. 
ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنماي 
بر  صرفاً  دانشجو،  پذیرش  براي  مربوط 

کتبي  )معدل  تحصیلي  سوابق  اساس 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  دیپلم( 
عالي، در روزهاي فوق به در اطالع رساني 
فوق مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل 
فرم انتخاب رشته )حداکثر 150 کدرشته( 

به روش اینترنتي، اقدام نمایند.
آزمون  در  که  متقاضیاني  تذکرمهم:   
سراسري سال 1401 ثبت نام نموده و غایب 
ثبت نام  به  نیازي  بوده اند،  آزمون  جلسه 
با  آنها  پذیرش  که  رشته هاي  براي  مجدد 
سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است، ندارند. 
این متقاضیان مي توانند، با مطالعه دفترچه 
سراسري  آزمون  رشته  انتخاب  راهنمای 
مربوط  لینک  به  مراجعه  و   1401 سال 
به  نسبت  مذکور،  آزمون  رشته  انتخاب  به 
انتخاب حداکثر تعداد 150 کد رشته محل 
از رشته هاي پذیرش با سوابق تحصیلی در 
هر گروه آزمایشی که تمایل دارند، اقدام و 
نمایند.  درج  رشته  انتخاب  فرم  در  را  آنها 

اعالم تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي 
آزمون سراسري سال 1401  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )مرداد ماه(

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

الزم به تأکید است که چنان چه متقاضي در 
مرحله انتخاب رشته آزمون سراسري سال 
رشته  انتخاب  فرم  تکمیل  به  اقدام   1401
نماید و مجدداً در پذیرش رشته هاي صرفاً 
با سوابق تحصیلي)بدون آزمون( هم ثبت نام 
و انتخاب رشته نماید، فرم ثبت نام و انتخاب 
رشته مرحله بدون آزمون وي باطل خواهد 

شد.

تكاليف ، مدارک الزم 
و مراحل ثبت نام اینترنتی

متقاضي  شرکت  در پذیرش دانشجو صرفاً 
کتبی  )معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر 
دیپلم(، باید یکایک  اقدامات  زیر را به  موقع  

و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
به درگاه اطالع رساني سازمان  1- مراجعه 

سنجش آموزش کشور.
از  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دریافت   -2
طریق درگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه 

آن.
3- تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب 
دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر 

راهنماي ثبت نام.
طریق  از  رشته  انتخاب  و  ثبت نام   -4
مقرر  زمان  در  اطالع رساني سازمان  درگاه 

)1401/05/18 لغایت 1401/05/23(.

تذكرات الزم:
جدید  آموزشي  نظام  دیپلم  اخذ   -1
 ،1401/6/31 تاریخ  تا  حداکثر   6-3-3
اخذ  یا  پیش دانشگاهي  مدرک  بودن  دارا 
تاریخ  تا  حداکثر  پیش دانشگاهي  مدرک 
1401/6/31 یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم 
یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي و کارداني پیوسته 
براي  حرفه اي،  و  فني  آموزشکده هاي 

متقاضیان الزامي است.
و  حرفه اي  و  فني  دیپلم  دارندگان   -2
فاقد  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش 
کارداني  مدرک  یا  پیش دانشگاهي  مدرک 
هستند، حق ثبت نام و شرکت در این مرحله 
انتخاب  و  ثبت نام  صورت  در  و  ندارند  را 
رشته، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر 

ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

3- نظـر بـه اینکه گزینش دانشـجو در این 
مرحله، بر اسـاس سـوابق تحصیـل )معدل 
کتبـي دیپلـم( صـورت خواهد گرفـت، لذا 
آموزشـي نظـام  )دیپلمه هـاي  متقاضیـان 
3-3-6 ، نظـام سـالي واحـدي یـا ترمـي 
واحـدي، نظام قدیم چهارسـاله دبیرسـتان 
و همچنیـن دیپلمه هـاي فنـي و حرفـه اي 
کـه  هنرسـتان  قدیـم  نظـام  کاردانـش  و 
داراي مـدرک پیش دانشـگاهي یـا کارداني 
هسـتند(، باید معـدل کل یا معـدل کتبي 
خـود را بـه صـورت صحیـح در تقاضانامـه 
نماینـد.  درج  خـود  اینترنتـي  ثبت نـام 
باشـند کـه در  متقاضیـان توجـه داشـته 
معـدل  یـا  کل  معـدل  مغایـرت  صـورت 
کتبـي واقعـي آنان بـا معدل کل یـا معدل 
کتبي اعالم شـده در تقاضانامـه ثبت نامي، 
بـه  ممانعـت  پذیرفته شـدگان  ثبت نـام  از 
عمـل آمـده و قبولـي آنهـا لغـو مي گـردد. 
حرفه اي  و  فني  دیپلم  متقاضیان  تذکر: 
 6-3-3 جدید  آموزشي  نظام  کاردانش  یا 
کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  دیپلمه هاي  و 
مدرک  داراي  که  هنرستان،  قدیم  نظام 
معدل  فاقد  و  کارداني  یا  پیش دانشگاهي 
کتبي دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم 
متوسطه خود را عیناً در بند 16 تقاضانامه 

اینترنتي ثبت نام خود درج نمایند.
طریـق   از  تغییـري   هرگونـه   توجـه: 
خبـري   )هفته نامـه  پیک  سـنجش   نشـریه 
درگاه  سـازمان  سـنجش (،  اطالع رسـاني   و 
اطالع رسـاني سازمان سـنجش، و در صورت 
لـزوم،  از طریـق رسـانه هاي گروهـي  اعالم 

 خواهـد شـد.

نحوه تماس و ارتباط با سازمان 
سنجش آموزش كشور

داوطلبان می توانند سؤال یا درخواست خود را 
از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی به نشانی:

به   https://request.sanjesh.org
این سازمان ارسال نمایند. ضمناً داوطلبان، 
در صورت لزوم، مي توانند سؤاالت خود را 
در ساعات اداری با شماره تلفن: ۴2163 با 

پیش شماره ۰21 در میان بگذارند.
روابط عمومی
سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه
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 رياضي و فنيگروه آزمايشي علوم 

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تهران سیدحسین جاسبيسیدمهدی 

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تهران امیرپارسا بهرامي

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  اراک علیرضا حسینيملک

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  گرگان امیرهمایون زادهشریفي

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  یزد پوریا غفوری

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  اصفهان امیرماهان معصومي

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي
  تهران محمدپارسا قادراحمدی

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تهران آرمین خسروی

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  مشهد شایان نژادبقائي

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  نیشابور سبحان لطفي
 

 2رتبه  1رتبه 

 4رتبه  3رتبه 

 6رتبه 5رتبه 

 8رتبه 7رتبه 

 10رتبه 9رتبه 

    گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی

  
        

        

  
        
         

  
        

         

  
        

        

  
        

        

  
        

         

  
        

        

  
        

        

  
        

         

  
        

        
 

 ٢رتبه  ١رتبه 

 ٤رتبه  ٣رتبه 

 ٦رتبه ٥رتبه 

 ٨رتبه ٧رتبه 

 ١٠رتبه ٩رتبه 

گروه آزمایشي علوم تجربی

    

  
        

        

  
        

        

  
        

         

  
        

        

  
        

        

  
        
         

  
        

        

  
        

        

  
        

        

  
        

        
  

٧رتبه 

 ٢رتبه  ١رتبه 

 ٤رتبه  ٣رتبه 

 ٦رتبه ٥رتبه 

٧رتبه 

 ١٠رتبه ٩رتبه 

گروه آزمایشي زبان های خارجیگروه آزمایشي علوم انسانی
 

 

 

   
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تبریز کیارش علیزاده

  
 محل اقامت نام نام خانوادگي

 مشهد امیرحسین کیواني
 

  
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  اراک علیرضا حسینيملک

  
 محل اقامت نام نام خانوادگي
 تهران نوید یونسي ملردی

 

  
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تهران سیدعلیرضا سیدشاکری

 1رتبه 

 3رتبه 

 5رتبه 

 2رتبه 

 4رتبه 

گروه آزمایشي هنر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  اصفهان کیاناز شاطریان

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تهران شایا زادهقنادان

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تهران صبا سلطاني

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

 تهران ملیکا نیاهادی
 

 
 محل اقامت نام نام خانوادگي

  تهران علیرضا نژادفصیحي

 1رتبه 

 3رتبه 

 5رتبه 

 2رتبه 

 4رتبه 

تالش

نفرات برتر گروه های پنجگانه آزمایشی آزمون سراسری سال 1401 
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اهدافی  یا  هدف  به  رسیدن  در  ما  انرژی  منبع  عالقه، 
است که از تحصیل در یک رشته خاص دنبال می  کنیم. 
انتخاب  معیارهای  مهم  ترین  از  یکی  عالقه،  همچنین 
به  نسبت  داوطلب،  از  غیر  کس  هیچ  و  است  رشته 
شناخت عالیق خود آگاه نیست و سایر منابع براي وي 
در واقع نقش مشورتي دارند؛ زیرا این عامل، فرد را در 
یاری  و  هدایت  آینده،  در  بلندمدت  اهداف  به  رسیدن 
می  کند. توصیه مي  شود چنان چه داوطلبان به رشته  ای 
عالقه ندارند، تنها به خاطر فشار محیط و عوامل بیروني، 
از جمله کسب شهرت و اعتبار، آن را اصاًل انتخاب نکنند؛ 
زیرا مطمئناً در آن رشته موفق نخواهند شد؛ بنابراین، 
انتخاب کنید که به آن عالقه داشته  »باید رشته  ای را 

باشید.«  این جمله، از مهم  ترین و درست  ترین معیارها 
برای انتخاب رشته به شمار می  رود؛ اما باید توجه داشت 
انتخاب  در  را  فرد  مي  تواند  رشته  به  عالقه  صورتي  در 
و  تحصیلي  رشته  هاي  از  که  کند  یاري  صحیح  رشته 
باشد.  داشته  کامل  شناخت  و  آگاهي  آموزشي،  مراکز 
شناخت و آگاهي داشتن از رشته تحصیلي، سبب ایجاد 
انگیزه در فرد مي شود. بعضي از افراد نسبت به رشته  ها 
آن  در  وقتي  ولي  مي  کنند،  عالقه  ابراز  دانشگاه  هایي  و 
رشته یا دانشگاه موردنظر مشغول به تحصیل مي  شوند، 
اشتباه  دچار  خود  انتخاب  در  که  مي  کنند  احساس 
آگاهي  و  اطالع  نداشتن  امر،  این  بروز  دلیل  شده  اند. 

مناسب از رشته  هاي تحصیلي و مراکز آموزشي است.

موفقیت

باید رشته ای را انتخاب کنید

که به آن عالقه داشته باشید
لحظات انتخاب، لحظاتي حساس هستند؛ چرا که با تصمیم  گیري درباره  روش یا موضوعي 
به روش هاي  این نشریه،  بارها در  را رقم مي زند. همان طور که  خاص، فرد سرنوشت خود 
گوناگون بیان شده است، عوامل متعددي بر انتخاب رشته دانشگاهي افراد تأثیر مي گذارند. 
که  آنجا  از  میان،  این  در  برمي گردند؛  به جامعه  برخي دیگر  و  فرد  به  این عوامل  از  بعضي 
و  می  کند  به ساختن سرنوشت خود  رشته، شروع  انتخاب  از  پس  دوره  این  در  دانش آموز 
آینده خود را طرح  ریزي مي کند، انگیزه برای تالش و فعالیت، از اهمیت ویژه  ای برخوردار 
است. دانش  آموزی که به رشته  اش عالقه دارد و تصویر نسبتًا روشنی از آینده شغلی خود 
با اجبار و تحمیل،  به دانش-آموزی که بدون عالقه و اطالع،  انگیزه بیشتری نسبت  دارد، 
رشته  ای را می  خواند، خواهد داشت. دانش  آموز باید، با استفاده از منابع آگاهي و شناخت، 
شامل: کمک گرفتن از مشاور، معلمان، والدین،کتاب  ها و دیگر منابع در قالب روش علمي، 
اطالعات کافی را در این زمینه جمع  آوری کند و استعداد و عالیق واقعي خود را با مشورت 
مشاور یا والدین، بیشتر بشناسد و جهت  گیری شغلی خود را معلوم نماید و سپس به انتخاب 

رشته بپردازد.

انتخاب رشته،  همچنین در راستاي توجه به عالقه در 
ایجاد  ذهن  در  زیر  نمونه  هاي  مانند  زیادي  سؤال  هاي 

مي-شود: 
- عالقه مهم تر است یا بازار کار آن رشته؟

-بین این دانشگاه و رشته ای که به آن عالقه ندارم و آن 
دانشگاه و رشته ای که به آن عالقه دارم، کدام را انتخاب 
در  دانشگاه  این  اعتبار  و  شهرت  فرض  به  حتي  کنم؟ 

میان اقوام ، آشنایان و جامعه!
- آیا مرور زمان، عالقه را به همراه می آورد؟

- آیا رشته مورد عالقه من، برابر است با درآمد بیشتر؟ 
به  و همه،  این دست که، همه  از  و سؤال  هاي دیگري 
و  ،دانشگاه  رشته  انتخاب  از  فرد  اصلي  هدف  و  عالقه 
در  عالي  تحصیالت  مقطع  در  تحصیل  ادامه  اصوالً 

رشته  اي خاص برمي  گردد.
براي پاسخ به این پرسش  ها، طبیعتاً باید به سؤال اصلی 
جواب مناسبی داد: اینکه در زندگی به چه چیز عالقه 
دائم  تغییر  حال  در  عالقه  که  اینجاست  مسأله  دارید؟ 
عالیق  با  ما  گذشته  عالیق  که  طوري  همان  و  است، 
امروزمان متفاوتند، این عالیق با عالیق 10 سال آینده 
ما نیز متفاوت خواهند بود؛ بنابراین، سؤال را باید این 
گونه مطرح کرد: به چه چیزی عالقه خواهم داشت؟ آیا 
عالقه  اي که در گذشته داشته  ام، اکنون چنین عالقه اي 
را نیز دارم و با اطمینان مي توانم بگویم که در آینده هم 

آن عالقه را خواهم داشت؟
عالقه ام را چطور كشف كنم؟

و  راه  از  استفاده  با  عالقه  ها،  و  استعدادها  آشکارسازی 
روش  های زیر مقدور است:

دوران  در  مشاوران  و  معلمان  ازیافته  های  استفاده   
تحصیل؛

 مراجعه به مشاهدات افراد خانواده و دوستان نزدیک 
در ارتباط با ما و کارهای دلخواهمان؛

 ارزیابی از خود )خود ـ ارزیابي( با بررسی و مطالعه 
کارهایی که از کودکی تا  کنون با عالقه و توانایی انجام 

داده و از انجامشان شاد شده  ایم؛
 شرکت در آزمون  های سازمان  ها و مراکز مشاوره و 

متخصص دراین زمینه.
برای تشخیص درست استعدادها و عالقه  ها، بهتر است 
که روش  های متعددي را به کار گیریم و حاصل آنها را 
استعدادها  کشف  اصلی  کلید  واقع  در  بسنجیم؛  هم  با 
در طول  که  است  کارهایی  به  توجه کردن  و عالقه  ها، 
و  تکرارشده  داشته،  استمرار  شما  زندگی  سال  های 

برایتان شادی  آور بوده  اند.
توجه کنید که هر تیپ شخصیتی، مناسب یک مجموعه 
از رشته  ها هستند. اگر شخصیتی برونگرا دارید، از بحث 
کردن و کار گروهی لذت می  برید، یک جا بند نمی  شوید، 
حوصله انجام کارهای تکراری و جزئی را ندارید، کل  نگر 
هستید و چندان اهمیتی به جزئیات نمی  دهید، بعضی 
از رشته  ها برای شما مناسب نخواهند بود؛ ولی برعکس، 
بنشینید، روی  چنان چه می  توانید ساعت  ها یک گوشه 
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یک موضوع جزئی تمرکز کنید، و از حل کردن مسائل 
ریاضی لذت می  برید، شاید در رشته  ای متفاوت بتوانید 

دوام بیاورید یا حتی موفق شوید.
شخصیت  نوع  شناسي  بر  مبتنی  عالئق  از  سنجی  خود 
خود و همخوانی تحصیالت با تیپ شخصیتی سایرین، 
باعث رضایت و موفقیت افراد می شود؛ بنابراین، یکی از 
گام هایی که یک فرد به عنوان گام اول باید در ارتباط با 
شناخت ویژگی های فردی خود طی کند، خودسنجی از 

عالئق مبتنی بر نوع شخصیت است.
در واقع در این مرحله، فرد باید به این سؤال  ها  پاسخ 
است؟چه  عالقه  مند  رشته ای  چه  در  تحصیل  به  دهد: 
به  آیا  را جذب می کند؟  یا حرفه ها وی  از مشاغل  نوع 
رشته ای که تحصیل در آن رشته، به شغلی که متضمن 
معاشرت با دیگران باشد منجر مي  شود، عالقه  مند است و 
یا کارهای از پیش تعیین شده و روزمره را دوست  دارد؟

زمان  و در  نوجوانی  ویژه در سنین  به  به عالئق،  توجه 
انتخاب رشته تحصیلی، بسیار مهم و تعیین  کننده است. 
توجه  با  فرد،  هر  که  معتقدند  روان  شناسان  از  برخی 
نوع  با  رجحان هایش،  و  عالئق  در  فردی  تفاوت های  به 
مشاغل،  آن،  تبع  به  و  دانشگاهی،  رشته های  از  خاصی 
سازگار است؛ بنابراین،  افراد با تحصیل در رشته ای که 
باشد،  داشته  آنها همخوانی  و عالئق  تیپ شخصیتی  با 
حداقل  که  است  گفتنی  بود.  خواهند  موفق  و  راضی 
شش تیپ شخصیتی واقع گرا، جست و جوگرا، هنری، 
اجتماعی، متهور و قراردادی را از دیدگاه روان شناسی و 

مطابق با عالئق فرد می توان برشمرد.
براي ارزیابي عالیق و رغبت  ها، پرسشنامه  هاي استاندارد 
مختلف  انواع  از  آگاهي  دارد.  وجود  نیز  روان شناختي 
عالیق، مي  توانند در انتخاب رشته تحصیلي کمک  کننده 
زیر  شیوه  به  مي  توان  را  عالیق  و  رغبت  ها  باشد. 

تقسیم بندي کرد: 
درک  و  حقایق  کشف  نشان  دهنده  علمي:  رغبت   -1
همچون رشته  هایي  در  تحصیل  است.  جدید  واقعیات 
علوم پایه و علوم  پزشکي، مستلزم داشتن عالقه علمي است.

یافت  افرادي  در  بیشتر  نیرو  این  هنري:  رغبت   -2
مي  شود که به خلق آثار هنري مي  پردازند و به رشته  هاي 

گروه هنر و معماري روي مي  آورند.
و  نثر  و  نظم  نوشتن،  به  فرد  رغبت  ادبي:  3- رغبت 

بررسي ادبیات و شعر را بیان مي  کند. 
به  فرد  تمایل  اجتماعي:  خدمات  به  رغبت   -۴
مي  نماید.  بیان  را  مردم  مشکالت  حل  یا  کمک  رساني 
اجتماعي،  مددکاري  همانند:  رشته هایي  انتخاب 
و  روان  شناسي، مشاوره، حقوق  علوم  پزشکي،  پرستاري، 
رشته  هاي حوزه آموزش، بیشتر به این تمایل برمي  گردد. 
5- عالقه به محاسبات و کار با اعداد و ارقام: حضور 
مهندسي،  ریاضي،  رشته  مختلف  گرایش  هاي  در  موفق 
حسابداري، بانکداري و اقتصاد، بستگي به میزان عالقه 

شما در کار کردن با اعداد و ارقام دارد.
6- رغبت به کار در فضاي باز: موفقیت در رشته  هایي 

موفقیت

1 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

نامعلم دوستان مراكز مشاوره  مشاوران افراد خانواده 

منابع شناخت و كسب آگاهي 
 )عالقه(

توجه به دانش و اطالعات انباشته شده 
درباره ماهيت و چگونگي موضوع 

 موردنظر

 

 روش علمي
توجه و تمرکز بر استفاده از نظرات و 

و  نهادها يا افراد با صالحيت مشورت
تجربه تخصصيداراي دانش و   

 

كتب، مجالت 
...  مقاالت وتخصصي، 

. 

نوع  خودسنجي
 شخصيت

 

 تصميم گيري

كسب اطالعات در 
 زمينه رشته و مشاغل 

 

ها و دكشف استعدا
هامهارت  

 

همانند تربیت  بدني، نقشه  برداري، مهندسي کشاورزي و 
جنگلداري، تا حدود زیادي به وجود این نوع عالقه در 

فرد بستگي دارد.

7- رغبت مکانیکي ـ صنعتي: این رغبت، بیشتر از 
ویژگي  هایي همچون صحت و دقت در حرکت، آگاهي از 
روش کار با ابزارها، مهارت و استدالل منطقي تشکیل 
شده است. از جمله رشته  هایي که موفقیت در آنها به 
و  فني  رشته  هاي  دارد،  بستگي  رغبت  نوع  این  وجود 
مهندسي، دندان پزشکي، علوم آزمایشگاهي و... هستند.

نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که هر چه سن 
نیز  را  وي  استعداد  و  رغبت، هوش  می  رود،  باالتر  فرد 
تحت تأثیر قرار می  دهد؛ به طوری که اگر فردی انگیزه 
کاذبی در انتخاب رشته داشته باشد، عالیق وی نیز به 
فردی  مثال،  عنوان  به  یافت؛  تغییر خواهد  کاذب  طور 
رشته  یک  به  نسبت  دیگران،  القاء  اثر  در  است  ممکن 
براي  را  آن  و  شود  عالقه  مند  کاذب  صورت  به  خاص 

ادامه تحصیل انتخاب کند؛ ولی حین تحصیل یا حتي 
با  رشته  آن  که  شود  متوجه  فارغ التحصیلی،  از  پس 
اینکه  بر  عالوه  امر،  همین  نیست.  منطبق  او  روحیات 
هزینه  هاي مستقیم و غیرمستقیمي را به فرد و خانواده 
وي تحمیل مي  کند، جامعه را نیز به همین صورت تحت 
مشکالت  و  مسائل  تحصیلي،  افت  مي  دهد.  قرار  تأثیر 
روحي و رواني در حین تحصیل و تالش براي اشتغال در 
حوزه  هایي غیر از حوزه تخصصي و عواقب و پیامدهاي 
هستند.  انتخاب  هایي  چنین  یک  آثار  امر،  این  بعدي 
از  بعضی  غلط  باورهای  اثر  در  ما،  جامعه  در  متأسفانه 
به رشته  هایی همانند:  نسبت  کاذبی  افراد، عالقه  مندی 
علوم  پزشکی، مهندسی، حقوق و... وجود دارد. بر اساس 
مهم  ترین  از  یکی  مشاوره،  مراکز  در  موجود  شواهد 
روحی مختلفي  دانشجویان مشکالت  برای  که  مسائلی 
است  تحصیلی  رشته  به  عالقه  نداشتن  می  کند،  ایجاد 
انتخاب رشته  زمان  آنها در  آشنایی  به عدم  که عمدتاً 
با رشته یا رشته  هاي انتخابي آنها برمی  گردد. اگر رشته 
تحصیلی بر عالیق و رغبت  های واقعی فرد منطبق نباشد، 
دانشگاه، عالوه بر اینکه نمی  تواند موجب القاء فکری و 
شخصیتی در وي شود، باعث خستگی روحی و جسمی 
او نیز مي  شود. میل و عالقه در هر کار، سبب می  شود 
بسیاری  کند.  فعالیت  بیشتری  انرژی  با  شخص  که 
خود  تحصیلی  رشته  به  آنکه  خاطر  به  دانشجویان،  از 
دیگر  تعدادی  و  کرده  تحصیل  ترک  نداشته اند،  عالقه 
نیز نتوانسته اند در رشته خود موفق باشند؛ بنابراین، با 
توجه به منابع کسب شناخت، چارچوب زیر در تعیین 
فرایندي و چرخشي دارند،  عالیق تحصیلي، که حالت 

پیشنهاد مي  شود:

 اگر رشته تحصیلی
بر عالیق و رغبت  های

واقعی فرد منطبق نباشد
 دانشگاه، عالوه بر اینکه

نمی  تواند موجب القاء فکری
و شخصیتی در وي شود
 باعث خستگی روحی و
جسمی او نیز مي  شود
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دانش

دارد.  درهمی  چهرۀ  و  است  قرمز  چشم هایش 
با من  پدرم  آمده،  رتبه ام  که  از وقتی  می گوید 
کودکی  از  »من  می گوید:  و  است  کرده  قهر 
آرزو داشتم که تو دکتر بشوی، حاال رتبه ات به 
پرستاری هم نمی رسد !« من اصاًل از رشته های 
پزشکی و پیراپزشکی خوشم نمی آید و آرزویم 
جرأت  حتی  ولی  شوم؛  معلم  که  است  این 
گفتنش را هم به پدرم ندارم؛ چون پدرم دوست 
دلیل مشکالتی  به  اما  پزشک شود،  که  داشته 
آنچه می خواسته  به  است  نتوانسته  داشته،  که 
برسد، و حاال تنها امید و آرزویش این است که 

من پزشک شوم !
این روزها دیدن صحنه هایی مشابه آنچه گفته شد، 
فرزند  یک  از  تصوری  که  والدینی  نیست؛  عجیب 
با  نمونه در ذهن خود دارند و مایلند که فرزندشان 
آنها  باشد.  داشته  آنها همخوانی  تصورات  و  تخیالت 
فکر می کنند که به دلیل تجربه و آگاهی بیشتر، حق 
احترام  آنها  نظرات  به  فرزندشان  باید  و  آنهاست  با 
شناخت  کم،  سن  خاطر  به  فرزندشان  زیرا  بگذارد؛ 
را  بد  و  خوب  نمی تواند  و  ندارد  شرایط  از  درستی 
بر  را  مسائل  والدین،  از  دسته  این  بدهد.  تشخیص 
خود  گذشتۀ  تجربیات  و  ترجیحات  نیازها،  اساس 
آنها  را  حقیقت  که  می کنند  تصور  و  می کنند  درک 
ما،  از  یک  هر  که  است  این  واقعیت  اما  می فهمند؛ 
برداشت و تعبیر خودمان را از حقیقت داریم و نباید 

مسائل را تنها از منظر شخصی نگاه کنیم. 
دربارة  مسأله ای  با  که  هنگامی  والدین،  از  یک  هر 
فرزندشان روبرو می شوند، شایسته است که از دیدگاه 
و قالبی که منحصر به خودشان است، بیرون بیایند 
و تجربیات خود را نادیده بگیرند و آن گاه بگویند که 
گاهی سعی  که  است  والدین الزم  دارند.  نظری  چه 

آن گاه  و  بنگرند  فرزندشان  منظر  از  را  مسائل  کنند 
بگویند که چه می بینند. اگر دو طرف، امور را از منظر 
یکدیگر ببینند و نظراتشان را با یکدیگر به اشتراک 
بگذارند، رسیدن به نقطۀ مشترک، آسان تر می شود و 

منفی نگری نسبت به یکدیگر، از بین می رود. 
به  را  آرزوهایشان  و  تخیالت  والدین  وقتی 
همرنگ  فرزندشان  یا  می کنند،  تحمیل  فرزندشان 
خیال پردازی های آنها نمی شود و در نتیجه احساس 
آرزوهای  و  میل  مطابق  آنکه  یا  و  می کند،  شکست 
چون  دارد،  را  اسیر  یک  حس  و  می کند  رفتار  آنها 
فکر می کند که تحت کنترل شدید است، انتخاب های 

محدودی دارد و  اختیار زندگی خود را ندارد.   

اشتباه  انتخاب  زمینه،  این  در  فرزندی  اگر  حتی 
دارد، وظیفه والدین فقط توصیه و مشورت دادن به 
آنهاست. بپذیرید که باید گاهی به فرزندتان فرصت 
درس هایی  طریق،  این  از  تا  بدهید  کردن  اشتباه 
بیاموزد و احساس کند که مسیر زندگی اش را خود 
در  باید  توانمند،  پسر  یا  دختر  یک  است.  برگزیده 
جست و جوی تصویر ذهنی خودش باشد، نه تصورات 
و خیاالت هیچ کس دیگر، و موفقیت وی در این است 

که به آنچه که عالقه دارد، برسد. 
که  والدینی  می گوید:  برجسته،  روان شناس  یک 
نسبت به آیندة فرزندشان، بدون تعصب و غرض ورزی 
برخورد می کنند، 14 درصد بیشتر حس صمیمیت و 
نزدیکی به فرزندشان دارند و 19 درصد کمتر دچار 
این حس هستند که فرزندشان مسائل شخصی اش را 

با آنان در میان نمی گذارد.  
در انتهای این گفتار، خوب است بدانید  با نگاه به 
بدهند،  رشته  تغییر  می خواهند  که  کسانی  سوابق 
به  افراد،  این  از  بسیاری  نکته می رسیم که  این  به 
شده اند  رشته هایی  وارد  والدینشان  تحمیل  خاطر 
در  استعدادی  یا  رشته ها  این  به  عالقه ای  هیچ  که 
اواسط  در  فرد  مواقع،  این گونه  در  نداشته اند.  آنها 
پیشرفت  برای  و  می شود  دلسرد  تحصیل  دوران 
خویش احساس مسؤولیت نمی کند. به همین دلیل، 
استعدادهای  و  عالقه ها  حتماً  که  می کنیم  توصیه 
انتخاب رشته در نظر بگیرید و  فرزندتان را هنگام 
حتی  نکنید؛  تحمیل  او  به  را  خودتان  نظر  هرگز 
از  کاًل  فرزندتان  است  ممکن  که  بگیرید  نظر  در 
پس  نرسد؛  موفقیت  به  آموزی  علم  و  تحصیل  راه 
زیرا  باشید؛  نداشته  وي  تحصیل  ادامه  بر  اصرار 
موفقیت، یک راه واحد ندارد و برای هر کسی این 
و  والدین  موفقیت  راه  حتی  می کند؛  فرق  مسیر 
فرزندان، با یکدیگر متفاوت است، و اگر خودتان با 
را  آن  نباید  رسیده اید،  موفقیت  به  راهی  پیمودن 
به  خودش  اینکه  مگر  بسازید؛  الگو  فرزندتان  برای 
استعداد  برسد که در آن مسیر، عالقه،  نتیجه  این 
عنوان  به  ما  آنکه  ضمن  دارد؛  را  الزم  توانایی  و 
از  فراتر  فرزندمان  به  که  بدانیم  باید  والدین، 
خود  انتخاب های  در  را  او  و  بورزیم  مهر  رتبه اش 

برای آینده اش آزاد بگذاریم.

مهر بورزیم!    به فرزندمان
فراتر از رتبه اش

والدینی که نسبت به آیندۀ فرزندشان
بدون تعصب و غرض ورزی

برخورد می کنند، 14 درصد بیشتر
حس صمیمیت و نزدیکی

به فرزندشان دارند
و 19 درصد کمتر دچار این حس هستند 

که فرزندشان مسائل شخصی اش را
با آنان در میان نمی گذارد
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هشدار

تبليغات اول: انتخاب رشته به كمک
بهترین و دقيق ترین نرم افزار 

انتخـاب رشـته، مسـألۀ کوچکی نیسـت. آیندۀ 
شـما بـه یـک انتخـاب رشـته صحیح بسـتگی 
دارد. بـه یـاری نرم افزار مـا می توانیـد بهترین و 
دقیق تریـن انتخاب رشـته را انجـام دهید؛ چون 
ایـن نرم افـزار، تطبیـق داده شـده بـا گزینـش 
ناحیـه ای  گزینـش  و  اسـتانی  گزینـش  بومـی، 
اسـت و بخـت قبولـی شـما را در رشـته مـورد 

عالقه تـان تـا 99 درصـد بـاال می بـرد.
یـک  فـروش  قصـد  کـه  تبلیغ هایـی  تمامـی  تقریبـاً 
نرم افـزار انتخـاب رشـته را دارنـد، از همیـن عبارت هـا 
اسـتفاده می کننـد؛ افـرادی کـه بـا اطمینـان می گویند 
کـه نرم افـزار آنها با آخرین تغییرات و مصوبات سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور از قبیـل میـزان سـهمیه های 
بومـی، منطقـه ای، جنسـیت، سـهمیه های خـاص و ... 
مطابقت سـازی شـده اسـت )و اصاًل هم به روی مبارک 
خودشـان نمی آورنـد کـه وقتی تـازه دفترچـۀ راهنمای 
شـمارة 2 آزمـون سراسـری )دفترچۀ راهنمـای انتخاب 

رشـته( سـال جاری از سـوی سازمان سـنجش آموزش 
کشـور منتشـر شـده اسـت، آنها چگونه پیش از انتشـار 
ایـن دفترچـه، از آخریـن تغییـرات و مصوبـات مطلـع 
هسـتند و از کجـا ایـن اطالعـات را کسـب نموده اند ؟!(
حتـی برخـی پـا را فراتـر از ایـن گذاشـته و در تبلیـغ 
خـود گفته انـد: » امـکان مقایسـه داوطلـب بـا دیگـر 

داوطلبـان در آزمـون سراسـری سـال جـاری«! 
داوطلبـان  تمامـی  از وضعیـت  آنهـا می تواننـد  یعنـی 
امسـال اطـالع داشـته باشـند و بـر اسـاس آن انتخـاب 
رشـته نماینـد! ادعایـی کـه حتـی سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور نیـز تاکنـون مطـرح نکـرده اسـت. بـه 
راسـتی چگونـه ممکـن اسـت کـه یـک نفـر یـا یـک 
گـروه، از وضعیـت تمامـی داوطلبان همان سـال مطلع 
شـود، در حالـی که اطالعـات علمي از وضعیـت تمامی 
اختیـار  در  تنهـا  نیـز  گذشـته  سـال های  داوطلبـان 

سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور اسـت؟! 
کلمـات  بـا  بـازی  ضمـن  نیـز،  مؤسسـات  از  برخـی 
بـه  تـا  می کننـد  تـالش  اصطالحـات،  از  اسـتفاده  و 
می دهنـد،  انجـام  کـه  را  کاری  بقبوالننـد  داوطلبـان 

تـوان  از  خـارج  و  خـوب  بسـیار  کیفیتـی  بـا  علمـی، 
شـخصی یـک داوطلـب اسـت؛ بـرای مثـال، در یکی از 
تبلیغ هـا آمـده اسـت: »سـورت رشـتهـ  شـهرها تحـت 
نظـارت عملکـردی الگوریتـم تعییـن مطلوبیـت رشـته 
انحصـاری  یـا »روش ماتریـس متقاطـع روش  شـهر« 
دکتـر ... اسـت« و »سـنجش بر اسـاس معـدل داوطلب 
)جدیـد( بـا خروجی هـای متفـاوت«؛ لّفاظی هایـی کـه 
بـه داوطلـب بـرای شـناخت رشـته ها و دانشـگاه ها، و 
در نهایـت یـک انتخـاب رشـته صحیـح و قابـل قبـول، 
هیـچ کمکـی نمی کنـد؛ بـرای مثـال، این شـعار آخر به 
راسـتی نامفهـوم اسـت؛ زیـرا معـدل داوطلـب در رتبه 
وی لحـاظ می شـود و کارنامـه ای که در دسـت داوطلب 
اسـت، بـر اسـاس نمـره آزمـون و تأثیـر معـدل کتبـی 
نمـرات نهایـی اوسـت؛ پـس سـنجش بر اسـاس معدل 
داوطلـب بـا خروجی هـای متفـاوت، چه معنایـی دارد؟! 

تبليغات دوم: انتخاب رشته دستی 
نرویـد. کامپیوتـری  رشـته  انتخـاب  »سـراغ 

از  شـناختی  کـه  تجربـه  کـم  افـراد  سـراغ 

انتخاب رشته از سوی سودجويان؛
یعنی سپردن رسنوشت خود به دست ديگران !
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هشدار

نرویـد. ندارنـد،   ... و  رشـته ها   دانشـگاه ها، 
انتخـاب رشـته ... تنهـا انتخـاب رشـته ای اسـت کـه از 
سـوي مـدرس دانشـگاه ... و بـه صورت دسـتی در چند 

جلسـه انجـام می شـود.« 
محتـوای تبلیغات مراکزی که به انتخاب رشـته دسـتی 
اعتقـاد دارنـد، کم و بیش همان اسـت کـه ذکر گردید.

صاحبـان این دسـته از تبلیغات، معتقدنـد که می توانند 
بـا مشـاوره حضـوری، انتخـاب رشـتۀ دقیق تـری ارائـه 
دهنـد؛ امـا مشـکل این اسـت کـه در این نـوع تبلیغات 
دادن  تـا  می شـود  توجـه  بازاریابـی  بـه  بیشـتر  نیـز 
اطالعاتـی دقیـق و کاربردي بـه داوطلبان؛ بـرای مثال، 
می گوینـد: »انتخـاب رشـته ویـژه بـرای رتبه هـای زیر 
گروه هـای  در  هـزار   88 بـاالی  رتبه هـای  یـا   1000
آزمایشـي علـوم تجربـی، علـوم ریاضـی و فنـي و علـوم 

نسانی.«  ا
ایـن در حالـی اسـت که اکثر قریـب به اتفـاق رتبه های 
زیر 1000 موقعیتشـان روشـن اسـت؛ یعنـی می توانند، 
بـا توجـه بـه عالقـه خـود، رشته هایشـان را بـه ترتیـب 
اولویتـی کـه تمایل دارنـد، انتخاب کنند )توجه داشـته 
باشـید که هـر داوطلب، می توانـد 150 انتخاب داشـته 
باشـد و عقـب یـا جلوتـر زدن یـک رشـته، تأثیـری در 
پذیـرش داوطلب نـدارد؛ یعنی اگر رتبـه داوطلبی 800 
شـده باشـد و رشـته علوم سـلولی مولکولی تهران را در 
فـرم انتخـاب رشـته اش بـه عنـوان هشـتادمین انتخاب 
خـود آورده باشـد و داوطلـب دیگـری بـا رتبـه 801 
رشـته علوم سـلولی مولکولـی تهران را به عنـوان اولین 
انتخـاب در فرم انتخاب رشـته اش درج کرده باشـد، اگر 
رشـتۀ علـوم سـلولی مولکولی دانشـگاه تهـران ظرفیت 
داشـته باشـد، اولویـت با رتبـه  800 اسـت؛ در صورتي 
کـه دارنـده ایـن رتبـه در هیـچ یـک از انتخاب هـاي 

قبلـي اش پذیرفته نشـده باشـد(. 
رتبه هـای داوطلبانـي ماننـد مثال پیشـگفته کـه باالی 
88 هـزار اسـت، هـم وضعیتشـان روشـن اسـت. وقتـی 
در سـال گذشـته در کل کشـور، بیـش از چنـد ده هزار 
نفـر در هـر یـک از گروه هـاي آزمایشـي علـوم ریاضـی 
رشـته هاي  در  انسـانی  علـوم  تجربـی،  علـوم  فنـي،  و 
روزانـه شـامل  )رشـته های  نشـده اند  پذیرفتـه  روزانـه 
حرفـه ای،  دکتـری  دوره  روزانـه  رشـته های  تمامـی 
کارشناسی ارشـد، کارشناسـی و کاردانی در دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی کل کشـور می شـود(، 
می تـوان متوجـه شـد که کسـی کـه رتبه 
بـاالی 80 هـزار بیـاورد، در هیـچ یـک از 
رشـته های روزانـه )و بـه احتمـال قـوی 
شـبانه هـم( پذیرفته نخواهد شـد و حتی 
شـاید اجـازه انتخـاب رشـته های روزانـه 
تنهـا  و  باشـد  نداشـته  نیـز  را  شـبانه  و 
پیام نـور،  دانشـگاه های  رشـته های  بایـد 
را  آزمـون  بـدون  رشـته  یـا  غیرانتفاعـی 
انتخـاب کنـد. اگـر هـم داوطلبـی تصـور 

می کنـد که بـه دلیل داشـتن رتبـه نه چنـدان مطلوب 
)چنـد ده هـزاری( بایـد حتمـاً به مرکز خاصـی مراجعه 
کنـد تـا بتوانـد در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی 
پذیرفتـه شـود، بایـد گفـت کـه در چنـد سـال اخیـر، 
مسـؤوالن سـازمان سـنجش آموزش کشـور بارها اعالم 
کرده انـد کـه همـۀ داوطلبان، حتـی افرادی کـه کنکور 
نداده انـد، امـکان انتخـاب رشـته دارنـد و می تواننـد در 

پذیرفته شـوند.  دانشـگاه 

چه باید كرد؟
در سـال هاي دورتـر، داوطلبـان فقـط امـکان وارد کـردن 
14 رشـته را در فـرم انتخـاب رشـته داشـتند؛ در نتیجه، 
داوطلبـان بایـد با توجـه و رتبـه و وضعیت خـود، با دقت 
بسـیار، انتخـاب رشـته می کردنـد و مواظـب بودنـد کـه 
حتـی یک انتخـاب خود را بی حسـاب به هـدر ندهند؛ اما 
در حـال حاضر، هـر داوطلب در فرم انتخاب رشـته امکان 
150 انتخـاب دارد و در واقـع حساسـیت انتخـاب رشـته، 
مثل گذشـته نیسـت. امـروزه فقط مهم این اسـت که هر 
داوطلـب، بـا توجـه بـه عالیـق، توانایی هـا و شـرایط خود 
)توجه به دانشـگاه، شـهر و دور ه هـاي تحصیلي که انتخاب 
می کنـد(، انتخـاب رشـته نمایـد؛ چـون، همـان طـور که 
پیـش از ایـن گفتیـم، اولویت بندی کدرشـته محل ها هیچ 
نقشـی در پذیـرش افـراد نـدارد و فقـط بیانگـر اولویـت 
عالقه منـدی داوطلـب اسـت؛ یعنـی داوطلـب، بـا توجـه 
بـه عالیـق خـود، بـه ترتیـب، کد رشـته محل هـای مورد 
عالقـه اش را در فـرم انتخـاب رشـته وارد می کنـد؛ البتـه 

بعضـی از رشـته ها، همـان طور کـه در دفترچـه راهنمای 
شـماره 2 آزمون سراسـری نیز ذکر شـده اسـت، شـرایط 
خاصـي دارد کـه حتمـاً بایـد هنـگام انتخـاب رشـته های 

مـورد نظـر بـه آنها توجـه کرد. 
از همیـن رو، فقـط مطالعـه دفترچـه راهنمـای سـازمان 
سـنجش بـرای انتخـاب رشـته کفایـت می کنـد و نیازی 
نیسـت کـه بـه مراکـز انتخـاب رشـته مراجعـه کنیـد. 
بـرای اطـالع از وضعیت دانشـگاه های کشـور نیـز بهترین 
گزینـه، سـایت های دانشـگاه ها هسـتند، و در نهایت، اگر 
فکـر می کنیـد که حتمـاً باید بدانیـد که در چـه محدوده 
سـازمان  نرم افـزار  شـد،  خواهیـد  پذیرفتـه  رشـته هایی 
در  را  اطالعـات  دقیق تریـن  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
اختیـار شـما می گـذارد؛ زیـرا بـا توجـه بـه نتایـج کلیـه 
داوطلبـان سـال های گذشـته ایـن نرم افـزار تهیـه شـده 
اسـت )قریـب بـه اتفـاق مراکـز انتخـاب رشـته اطالعات 
خـود را از طریـق همیـن نرم افـزار کسـب می کننـد و 
بعـد بـرای یـک انتخاب رشـته هـم رقم هـای نجومـی از 
داوطلبـان می گیرنـد(؛ هر چند که سـازمان سـنجش نیز 
معتقـد اسـت که نمی تـوان نتایج هیـچ نرم افـزاري، حتی 
نرم افـزار سـازمان سـنجش، را صد درصد قطعي دانسـت؛ 
چـون شـما، همان طـور که پیش از این نیز گفته شـد، بر 
اسـاس نتایج داوطلبان سـال یا سـال های گذشته انتخاب 
رشـته می کنیـد و امـکان دارد کـه داوطلبـان در سـال 
جـاری هنـگام انتخـاب رشـته به گونـه ای متفـاوت عمل 
کننـد و یک رشـته نسـبت به سـال قبل مطلوب تر شـده 
یـا کمتـر مورد اسـتقبال داوطلبـان قرار گیـرد. همچنین 
ظرفیت هـای دانشـگاه ها هر سـال تغییر می کنـد و حتی 
گاهـی اوقات یک رشـته در سراسـر دانشـگاه های کشـور 
حـذف می شـود یا رشـته جدیدی به مجموعه رشـته هاي 

اضافـه می گردد.  دانشـگاهي 

نكته مهم 
بسـیاری از داوطلبـان، برای پـر کردن فرم انتخاب رشـته 
بـه کافـی نت هـا مراجعه می کننـد.  برخـی از کافی نت ها 
بـه دلیـل حجـم زیـاد مراجعـه کننـدگان، بـه داوطلبـان 
پیشـنهاد می دهنـد که فـرم پیش نویـس را تحویـل آنها 
داده تـا آنهـا انتخـاب رشـته را انجـام دهنـد و دو روز بعد 
بـرای اطمینـان از انجـام انتخـاب رشـته مراجعـه نمایند. 
متأسـفانه برخـی از اوقـات، داوطلبـان هنـگام مراجعـۀ 
بررسـي  را  رشـته  انتخـاب  فـرم  دوبـاره، 
نمی کننـد و در نتیجـه گاه بـه اشـتباه در 
کـد رشـته محلی پذیرفته می شـوند که آن 
را انتخـاب نکـرده بوده انـد، و یا آنکه رشـته 
مورد نظرشـان از سـوي کافي نت هـا در فرم 
انتخاب رشـته درج نمي شـود؛ از همین رو، 
بـه داوطلبان تأکید می شـود کـه حتماً یک 
کپـی از فرم انتخاب رشـته خـود تهیه و آن 
را  بـه طور دقیق کنتـرل کنند و در صورت 

بـروز اشـتباه، آن را تصحیـح نمایند.

برخی از مؤسسات، ضمن بازی با کلمات و استفاده از 
اصطالحات، تالش می کنند تا به داوطلبان بقبوالنند که 
کاری را که انجام می دهند، علمی، با کیفیتی بسیار خوب

و خارج از توان شخصی یک داوطلب است؛
برای مثال، در یکی از تبلیغ ها آمده است:

»سورت رشتهـ  شهرها تحت نظارت عملکردی
الگوریتم تعیین مطلوبیت رشتهـ  شهر«
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ورود به سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی

دریافت شماره سریال 10 رقمی پس از پرداخت وجه برای استفاده از نرم افزار مشورتی

درج شماره سریال 10 رقمی در سيستم انتخاب رشته مجازی و گروه آزمایشی مورد نظر

نمایش اطالعات فردی داوطلب توسط نرم افزار انتخاب رشته مجازی

ارائه حداكثر 300 رشته محل كه امكان قبولی داوطلب در آنها باال است

تهيه شماره سریال انتخاب رشته مجازی جهت استفاده از
لينک خرید سریال به مبلغ 19 هزار و 600  تومان برای هر گروه آزمایشی

ورود به سيستم راهنمای انتخاب رشته مجازی
با اطالعات داوطلبی مثل شماره پرونده، شماره داوطلبی و كد  رهگيری

درج 150 كد رشته براساس عالقه مندی ، امكانات 
موقعيت جغرافيایی، توانمندی و محدودیت ها توسط داوطلب در فرم پيش نویس

انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری 1401 
از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور

نكات مهم

این انتخاب رشته، مجازی بوده  و جنبه مشورتی برای داوطلبان دارد
 داوطلبان باید برای انتخاب رشته حقيقی و ثبت رشته های مورد نظر از عصر  روز دوشنبه 17 مرداد 

تا روز شنبه 22 مرداد 1401 به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش مراجعه كنند

روابط عمومی و امور بين الملل سازمان سنجش آموزش كشور

www.sanjesh.org


