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رئیس سازمان سنجش خبر داد

اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

رشته ها و مواد آزمون دكتری سال 1402

كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
آزمون  رشته  انتخاب  مهلت  تمديد  از 
سراسری سال 1401 تا پايان روز دوشنبه 

24 مرداد ماه )امشب( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
دکتر عبدالرسول پورعباس، با اعالم این خبر، 
مرداد ماه(   23( یکشنبه  روز  عصر  تا  گفت: 
418 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته، 
آزمون  در  خود  رشته  انتخاب  به  نسبت 
و  کرده اند  اقدام   1401 سال  سراسری 
نیز  رشته  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  سایر 
الزم است که حداکثر تا پایان روز دوشنبه

24 مرداد ماه )امشب( به پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش مراجعه و نسبت به انتخاب 

رشته اقدام کنند.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، با 
اشـاره بـه ضـرورت مطالعـه دقیـق دفترچـه 
و  اطالعیه هـا  رشـته،  انتخـاب  راهنمـای 
اصالحات مندرج در سـایت سـازمان از سوی 

گفت: داوطلبـان، 

  مصوبه جديد هیأت وزيران در خصوص 
آيین نامه اجرايي ماده )70(

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
در  آزمون  سراسري  1401
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نکته

آخرين نكات درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 1401 
یادداشت هفته تغییرات عمده

آزمون دکتری تخصصی
علوم پزشکی 1402 اعالم شد

شورای سنجش و پذيرش دانشجو در تحصیالت 
آزمون  تغییرات  بهداشت،  وزارت  تکمیلی 
دكتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی 

در سال 1402 را اعالم كرد.
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد که با توجه 
در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  به 
عمده  تغییر  دو  بهداشت،  وزارت  تکمیلی  تحصیالت 
سال 1402  پژوهشی  و  تخصصی  دکتری  آزمون  در 

نسبت به سال 1401 رخ خواهد داد.
از  تحصیلی  استعداد  درس  مصوبه،  این  اساس  بر 
پژوهشی  و  تخصصی  دکتری  آزمون  امتحانی  دروس 
شد.  خواهد  حذف  پزشکی  علوم  گروه   1402 سال 
همچنین درس زبان انگلیسی، شامل: سؤاالت عمومی 

و تخصصی هر رشته خواهد بود.
الزم به یادآوری است که دروس و ضرایب آزمون دکتری 
و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم  رشته های  تخصصی 
تخصصی سال تحصیلی 1402-1403 برای 69 رشته 
علوم پایه پزشکی، رشته های تخصصی داروسازی و دو 

رشته تخصصی دندان پزشکی ارائه شده است.
داوطلبان،  تحصیلی  مدارک  عنوان  که  است  گفتنی 
اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی، باید دقیقاً منطبق 
با رشته های قید شده به عنوان مدرک تحصیلی مورد 

پذیرش باشد.
چهل   )1389 اسفند   27( جلسه  مصوبه  اساس  بر 
پزشکی،  علوم  برنامه ریزی  عالی  شورای  پنجمین  و 
بالینی  تخصصی  گواهینامه  یا  دانشنامه  دارندگان 
دکتری  که  رشته هایی  در  بالینی  تخصصی  فوق  یا 
عمومی پزشکی جزء مدارک مورد پذیرش است، مجاز 

به شرکت در آزمون مربوط هستند.

در شـماره گذشـته، در ایـن سـتون بـه مـواردي کـه 
آگاهـي از آنهـا بـراي داوطلبـان آزمـون سراسـري الزم 
مي آیـد، پرداختیـم، و از آنجـا کـه مهلت انتخاب رشـته 
داوطلبـان آ زمـون سراسـري سـال 1401 تا پایـان روز 
24 مـرداد مـاه )امشـب( تمدیـد شـده اسـت، در ایـن 
شـماره نیـز، آخرین نـکات درباره انتخاب رشـته آزمون 
سراسـري را بـه اطـالع داوطلبان عزیز آزمون سراسـری 

سـال 1401 می رسـانیم.
هـر  از  دوري  بـا  داوطلـب،  هـر  کـه  اسـت  بهتـر   -1
و  سـفارش ها  از  پرهیـز  همین طـور  و  هیجـان  گونـه 
توصیه هـاي افـراد نـاآگاه، بـا توجـه بـه اطالعیه هـاي 
سـازمان سـنجش، دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته 
آزمـون سراسـري و اصالحیه هـاي آن، ویژه  نامـه پیک-
سـنجش بـا عنـوان »راهنمـای انتخـاب رشـته« و بـا 
شـناختي کـه از عالیـق خویـش نسـبت بـه رشـته هاي 
تحصیلـي دانشـگاهي دارد، بـه جسـت و جوي رشـته یا 
رشـته هایي کـه مطلـوب اوسـت و انتخاب آنهـا بپردازد. 
2- داوطلبـان بایـد توجـه داشـته باشـند کـه انتخـاب 
رشـته، تنهـا بـراي یـک بـار امکان پذیـر اسـت و بعد از 
ثبـت و تأییـد اطالعـات انتخـاب رشـته هاي تحصیلي و 
دریافـت رسـید 15 رقمـی، تنهـا می تواننـد فرم رشـته 
انتخابـي خـود را، به تعـداد محدود تصحیح یـا ویرایش 
نماینـد؛ پـس بایـد در پر کـردن فرم انتخاب رشـته، که 
بـه صـورت اینترنتي انجـام مي گیرد، نهایـت دقت الزم 

را داشـته باشند. 
3- داوطلبـان باید با در نظر داشـتن شـرایط خانوادگي 
و شـخصي خـود و محدودیت هایـي که بـراي آنها وجود 
دارد، نسـبت بـه انتخـاب  احتمالي رشـته هاي تحصیلي 
دانشـگاه هایي کـه در شهرسـتان یا اسـتان محل اقامت 

آنها واقع نیسـت، اقـدام نمایند.
4- داوطلبـان بایـد در زمـان انتخاب رشـته، به شـرایط 
خاص هر دانشـگاه و مؤسسـه آمـوزش عالـي )امکانات، 
خوابـگاه، غذاخـوري، دوري از محـل اقامـت و ...( و نیـز 
توضیحـات منـدرج در سـتون »مالحظـات« مقابـل هر 
انتخـاب  یـک از رشـته ها، کـه در دفترچـه راهنمـاي 
رشـته )دفترچـه شـماره 2( آمده اسـت، توجـه کرده و 

بـر ایـن اسـاس انتخـاب رشـته نمایند. 
5- داوطلبـان بـه ایـن نکتـه مهم توجه داشـته باشـند 
کـه تغییر رشـته از یک رشـته به رشـته دیگر یـا انتقال 

از یـک دانشـگاه بـه دانشـگاه دیگـر، اگـر چـه داراي 
آیین نامـه مربـوط بـه خـود اسـت و از سـوي گروه هاي 
انجـام  مقصـد  و  مبـدأ  دانشـگاه هاي  و  آموزشـي 
مي گیـرد، امـا کاري تقریبـاً دشـوار اسـت و دانشـگاه ها 
اختیـار رّد یـا قبـول هـر درخواسـتي در ایـن مـورد را 
دارنـد؛ ضمنـاً تغییر رشـته یـا انتقال از دوره هـاي نوبت 
دوم، پردیس هـاي خودگـردان، پیام نـور، نیمه حضـوري 
و مؤسسـات غیرانتفاعـي بـه دوره هـاي روزانـه، ممنـوع 
و  تحصیلـي  رشـته هاي  انتخـاب  هنـگام  پـس  اسـت؛ 
همچنیـن دانشـگاه هاي مختلـف، ایـن نـکات را حتمـاً 

در نظـر داشـته باشـید.
6- داوطلبـان بایـد توجه داشـته باشـند کـه در انتخاب 
ضوابـط  خـاص،  شـرایط  داراي  تحصیلـي  رشـته هاي 

مربـوط بـه آنهـا را نیـز در نظـر بگیرنـد. 
7-  آن دسـته از داوطلبانـي کـه در آزمـون سراسـري 
سـال 1401 ثبت نـام کرده، امـا مجاز به انتخاب رشـته 
نشـده یا در جلسـه آزمـون غایب بوده انـد، و همین طور 
داوطلبانـي کـه اصـاًل در آزمـون سراسـري سـال جاري 
متقاضـي  منحصـراً  مي تواننـد  نکرده انـد،  ثبت نـام 
رشـته هایي شـوند کـه پذیـرش بـراي آنهـا بـا سـوابق 

تحصیلـي صـورت مي گیـرد. 
8- الزم اسـت کـه داوطلبـان، پـس از وارد شـدن بـه 
انتخـاب رشـته و مشـخص کـردن وضعیـت  سیسـتم 
سـهمیه خود در آزمون سراسـري سـال جاري، نسـبت 
بـه تأییـد و، در صـورت لـزوم، تصحیـح اطالعـات اعالم 

شـده از سـوي سـازمان سـنجش اقـدام نماینـد. 
9- داوطلـب در فرآینـد انتخـاب رشـته ممکن اسـت با 
اخطارهایي که از سـوي سیسـتم به وي داده مي شـود، 
مواجـه شـود کـه الزم اسـت او، ضمـن توجـه بـه ایـن 
اخطارهـا، نسـبت بـه برطـرف کـردن خطاهایـي کـه 
موجـب بـروز ایـن اخطارهـا شـده اسـت، اقـدام نماید. 
انجـام  رشـته  انتخـاب  اطالعـات  تأییـد  از  پـس   -10
شـده از سـوي داوطلـب و نهایـي شـدن آن، اطالعـات 
داوطلـب ثبـت شـده و رسـید 15 کاراکتـري بـراي وي 
انتخـاب  فـرم  از  داوطلـب  بایـد  کـه  صـادر مي شـود 
رشـته خـود کـه در بـاالي آن، شـماره پرونـده و کـد 
رهگیـري اش درج شـده اسـت، پرینت بگیـرد و آن را 

نـزد خـود نگـه دارد.
به امید موفقیت همه داوطلبان
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اخبار هفته

انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد 
)به جز رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی(

انتخـاب رشـته متقاضیان رشـته های بـا آزمون 
دانشـگاه آزاد اسالمی شـركت كننده در آزمون 
سه شـنبه روز  از  كـه   1401 سـال  سراسـری 
18 مرداد ماه آغاز شده است، تا ساعت 24 روز جمعه

28 مرداد ماه ادامه دارد.
انتخاب رشـته متقاضیان رشـته های با آزمون دانشـگاه 
سراسـری درآزمـون  کننـده  شـرکت  اسـالمی  آزاد 

و  داروسازی  دندان پزشکی،  پزشکی،  رشته های  )به جز 
آغاز شده  ماه  مرداد   18 سه شنبه  روز  از  دامپزشکی( 
ادامه  ماه  مرداد   28 روز جمعه   24 ساعت  تا  و  است 

دارد.
کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 
1401، که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی 
دندان پزشکی،  پزشکی،  رشته های  جز  )به  هستند 
روز  تا ساعت 24  دامپزشکی(، می توانند  و  داروسازی 
مرکز  این  سامانه  به  مراجعه  با  ماه،  مرداد   28 جمعه 
انتخاب  به  نسبت   www.azmoon.org نشانی:  به 

رشته خود اقدام کنند. 
دسترسی  کد  از  استفاده  با  که  است  الزم  داوطلبان 
مندرج در ذیل کارنامه و کد ملی خود، به این سامانه 
وارد شوند و پس از پرداخت وجه انتخاب رشته، نسبت 
به انتخاب حداکثر یک صد رشته و محل متناسب با 

گروه آزمایشی مربوط اقدام کنند.
در  اصلی،  آزمایشی  گروه  بر  عالوه  که،  داوطلبانی 
گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی نیز شرکت 

در  رشته شده اند، می توانند،  انتخاب  به  مجاز  و  کرده 
صورت تمایل، رشته محل های این گروه های آزمایشی 
منظور  خود  یکصدگانه  انتخاب های  میان  در  هم  را 

کنند.
آزمایشی  گروه  متقاضیان  که  است  ذکر  به  الزم 
اولیه خود،  نتایج  اعالم  کارنامه  در  تجربی، که  علوم 
باشند  داشته  توجه  شده اند،  رشته  انتخاب  به  مجاز 
و  داروسازی  دندان پزشکی،  پزشکی،  رشته های  که 
دفترچه  در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه   مراکز  دامپزشکی 
شده  درج  سنجش  سازمان  رشته  انتخاب  راهنمای 
رشته محل های  کد  می توانند  داوطلبان  لذا  است؛ 
است،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  مربوط  که  را،  فوق 
به  توجه  با  سنجش  سازمان  رشته  انتخاب  فرم  در 

اولویت های خود درج کنند.
داوطلبانـی که رشـته محل های مـورد نظر خود را در 
دفترچه رشـته های با آزمون سراسـری دانشـگاه آزاد 
اسـالمی نمی یابنـد، توجـه داشـته باشـند کـه بیـش 
از 95 درصـد رشـته محل های دانشـگاه آزاد اسـالمی 
آزمـون  بـدون  کارشناسـی،  و  کاردانـی  مقاطـع  در 
هسـتند، و، در صـورت تمایـل، با مراجعه به سـامانه:

ثبت نام  به  نسبت  می توانند   www.azmoon.org
خود در هر یک از این رشته ها اقدام کنند.

داوطلبان الزم است که ابتدا از وجود رشته محل مورد 
عالقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان 
انتخاب  وجه  پرداخت  به  اقدام  و سپس  کنند  حاصل 

رشته دوره مربوط کنند.

تا 28 مرداد ماه ادامه دارد 

سازمان  آزمون های  امور  معاون 
تصويب  از  كشور،  آموزش  سنجش 
رتبه های  هماهنگ طرح ويژه جذب 
برگزيدگان  و  سراسری  آزمون  برتر 
رشته های  در  دانش آموزی  المپیاد 
سوی  از  كشور  اولويت دار  هدف 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
علمی  معاونت  و  نخبگان  ملی  بنیاد 
و فناوری رياست جمهوری خبر داد. 

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مورد  در  مروتی،  حسن  دکتر  سنجش، 
این طرح ویژه گفت: با تصویب هماهنگ 
بنیاد  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

فناوری  و  معاونت علمی  و  نخبگان  ملی 
 100 تا   1 رتبه های  جمهوری،  ریاست 
فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه های 
همچنین  و  انسانی  علوم  و  تجربی  علوم 

آزمایشی  گروه های   50 تا   1 رتبه های 
آزمون  در  خارجی  زبان های  و  هنر 
کنکور سراسری سال 1401 و دارندگان 
در  کشوری  برنز  و  نقره  طال،  مدال های 
المپیادهای ملی دانش آموزی، در صورت 
هدف  رشته های  در  پذیرش  و  انتخاب 
اولویت دار و کسب شرایط الزم، از مزایای 

طرح مذکور برخوردار می شوند.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش، 
ادامه داد: در این طرح، مزیت هایی برای 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  مشموالن 
تسهیالت  میزان  سقف  اساس،  این  بر 
این  در  مشمول  دانشجویان  به  اعطایی 

کمیسیون  سوی  از  سال  هر  در  طرح، 
راهبری تعیین می شود و هر یک از افراد 
از جامعۀ هدف، در هر دورۀ تحصیلی که 
تحصیل  به  مشغول  هدف  رشته های  در 
پویایی،  شرط  کسب  صورت  در  شوند، 
کمیسیون  مصوب  شیوه نامۀ  با  مطابق 
این  تسهیالت  از  می توانند  راهبری 

توافق نامه بهره مند شوند.
پایان، خاطرنشان کرد:  دکتر مروتی، در 
داوطلبان برای اطالع از جزئیات طرح و 
به  می توانند  آن  از  برخورداری  شرایط 
 www.msrt.ir اطالع رسانی:  پایگاه 

مراجعه کنند.

تصويب طرح ويژه جذب رتبه هاي برتر آزمون سراسري
 از سوی وزارت علوم، بنیاد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری رياست جمهوري

معاون امور آزمون های سازمان سنجش خبر داد



مقام معظم رهبرى: اجراى عدالت یک روح غنى، یک اراده  قوى و یک قدم ثابت الزم داردشماره 1288  دوشنبه 24 مرداد 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 4

اخبار هفته

  مصوبه جديد هیأت محترم وزيران در خصوص آيین نامه اجرايي ماده )70(
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در  آزمون  سراسري  سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه  اطالع  داوطلبان آزمون  سراسـري  سـال 1401  
مي رسـاند كه بـا توجه بـه مصوبه جلسـه مورخ 
آيین نامـه  وزيـران،  محتـرم  هیـأت   1401/5/12
اجرايي مـاده )70( قانـون جامع خدمات رسـاني 

بـه ايثارگـران به شـرح ذيل ابـالغ گرديد:
»مشـموالن  اجرايـي:  آيین نامـه   )3( مـاده   -1
اسـتفاده از سـهمیه، صرفـاً یـک بـار در هر مقطـع آزمون 
سراسـري و تحصیالت تکمیلي، مي تواننـد در دوره  روزانه 
دانشـگاه هاي دولتي از سـهمیه اسـتفاده نمایند. چنان چه 
پـس از قبولـي و ثبت نام در رشـته محل مذکـور، از ادامه 
تحصیـل انصراف دهنـد یا ثبت نـام ننمایند، مجـدداً حق 

اسـتفاده از سـهمیه در آن مقطـع تحصیلـي را ندارند.«
2- مـاده 4 آيین نامـه اجرايـي: »اسـتفاده مجـدد 
مشـموالن پذیرفتـه شـده در هـر مقطـع در آزمون هاي 
سراسـري و تحصیـالت تکمیلـي در دوره هـاي شـبانه 
)نوبـت دوم( پیام نـور، غیرانتفاعـي، پردیـس بین الملل، 
خودگـردان، دانشـگاه آزاد اسـالمي و سـایر دوره هـاي 
شـهریه پرداز از سـهمیه مشـموالن ایـن آیین نامـه، در 
صـورت انصـراف از تحصیـل، عـالوه بـر مـاده )3( ایـن 
آیین نامـه، حداکثـر تـا یـک بـار دیگـر بالمانع اسـت.«

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، داوطلبـان آزمون سراسـري 

آزمون هـای سـال  قبولـی در  دارای  سـال 1401 کـه 
شـامل  کـه  روزانـه،  دوره  در  آن  از  قبـل  یـا   1400
رشـته های فرهنگیـان و مناطـق محـروم نیـز می شـود، 
بـار در دوره هـای غیرروزانـه  یـا حداقـل دو  هسـتند، 
پذیرفتـه شـده اند، امـکان اسـتفاده مجـدد از سـهمیه 
ایثارگـران را ندارنـد، و فقط داوطلبان آزمون سراسـري 
سـال 1401 کـه دارای یـک بـار قبولـی بـا اسـتفاده از 
سـهمیه ایثارگـران در آزمون هـای سـال 1400 یـا قبل 
از آن در دوره هـای غیرروزانـه )شـبانه »نوبـت دوم«، 
پیام نـور، غیرانتفاعـي، پردیـس بین الملـل، خودگردان، 
دانشـگاه آزاد اسـالمي و سـایر دوره هـاي شـهریه پرداز( 
هسـتند، مشـمول مـاده 4 آیین نامـه مذکـور هسـتند؛ 
لـذا آن دسـته از داوطلبانـی کـه رشـته قبولي سـهمیه 
دوره هـاي  در  گذشـته  سـال هاي  در  آنـان  ایثارگـران 
غیرروزانـه بـوده، الزم اسـت کـه بـرای بررسـی اعمـال 
مجـدد سـهمیه ایثارگـران، وضعیـت خـود را بـا اعالم 
يکـی از حـاالت ذيـل در زمـان انتخـاب رشـته 
مشـخص نماینـد. بدیهی اسـت بـا افرادی کـه اطالعات 
رفتـار  نماینـد، طبـق مقـررات و ضوابـط  ارائـه  غلـط 

شـد. خواهد 
در  ایثارگران  سهمیه  با  قبولی  بار  یک  دارای   -1

پیام نور،  دوم«،  »نوبت  )شبانه  غیرروزانه  دوره های  رشته 
آزاد  دانشگاه  بین الملل، خودگردان،  پردیس  غیرانتفاعي، 
اسالمي و سایر دوره هاي شهریه پرداز( سال 1400 و قبل 
از آن بوده و در رشته قبولی ثبت نام نکرده ام یا انصراف 
داده ام و یا شاغل به تحصیل هستم و بعد از اعالم نتایج 
و  داد  خواهم  انصراف   1401 سال  سراسری  آزمون 

متقاضی استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران هستم.
2- دارای یک بار قبولی با سـهمیه ایثارگران در رشـته 
پیام نـور،  دوره هـای غیرروزانـه )شـبانه »نوبـت دوم«، 
غیرانتفاعـي، پردیـس بین الملـل، خودگردان، دانشـگاه 
آزاد اسـالمي و سـایر دوره هاي شـهریه پرداز( هسـتم و 
در رشـته قبولـی بـا سـهمیه ایثارگـران فارغ التحصیـل 
شـده ام یـا در حیـن تحصیـل هسـتم یـا تمایلـی بـه 

اسـتفاده مجـدد از سـهمیه ایثارگـران ندارم.
الزم بـه توضیـح اسـت داوطلبانـی که بنـد 1 را انتخاب 
نماینـد، سـهمیه ایثارگران برای آنهـا در گزینش نهایی 
می بایسـت  پذیرفته شـدگان  و  شـد  خواهـد  اعمـال 
گواهـی عـدم ثبت نـام یـا انصـراف خـود را، در زمـان 
ثبت نـام در رشـته قبولـی سـال 1401، بـه دانشـگاه یا 

مؤسسـه آمـوزش عالـی مربـوط ارائـه نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

آخرين مهلت ثبت نام انتقال
دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه های علوم پزشكی

10 شهریور

ايثارگـر  و  امـور شـاهد  مديـركل 
ثبت نـام  زمـان  بهداشـت،  وزارت 
نقـل و انتقال دانشـجويان شـاهد 
علـوم  دانشـگاه های  ايثارگـر  و 
مـاه  مـرداد   25 از  را  پزشـکی 
)فردا( تا 10 شـهريور مـاه اعالم كرد.
امور  مدیرکل  جاودان،  غالمعلی  دکتر 
شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، گفت: بر 
اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان 
شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، حداکثر 
مقاطع  پذیرش  سهمیه  درصد  پنج 
)به  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تحصیلی 
نقل  برای  تخصصی(  دکتری  مقطع  جز 
سال  هر  شروع  در  دانشجویان  انتقال  و 

تحصیلی اختصاص می یابد.
این  موضوع  تسهیالت  افزود:  وی 
فرزندان  و  همسر  برای  صرفاً  آیین نامه، 
و  فرزندان  و  همسر  و  آزادگان  شهید، 

و  همسر  و  درصد   25 باالی  جانبازان 
فرزندان آنان است.

وزارت  ایثارگر  و  شاهد  ستاد  مدیرکل 
و  شاهد  دانشجویان  گفت:  بهداشت، 
ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه های 
علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، الزم است که از 
تاریخ 25مرداد ماه )فردا( تا 10 شهریور 
به  نسبت  انتقال،  سامانه  طریق  از  ماه، 

ثبت درخواست خود اقدام کنند.
بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
نتیجه  اعالم  در خصوص  جاودان،  دکتر 

نقل و انتقال متقاضیان، افزود: درخواست 
انتقاالت  و  نقل  متقاضیان در کمیسیون 
با  هم زمان  طور  به  و  می شود  بررسی 
دانشجویان  انتقال  و  نقل  نتایج  اعالم 
اواخر مهرماه  ورودی جدید مهر ماه، در 
به  پیامک  و  سامانه  طریق  از  نتایج  این 
دانشجو اطالع رسانی و به صورت کتبی 
اعالم  نیز  مقصد  و  مبدأ  دانشگاه  به  نیز 

خواهد شد.
وی تأکید کرد: دانشجویان واجد شرایط 
طریق  از  صرفاً  که  است  الزم  انتقال، 

سامانه نقل و انتقال به آدرس:
http://vsa.behdasht.gov.ir یا
http://shahedtransmission.
از  و  نمایند  اقدام   behdasht.gov.ir
علوم  دانشگاه های  به  حضوری  مراجعه 
وزارتخانه  این  مرکزی  ستاد  و  پزشکی 

خودداری کنند.
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اطالعیه

 اعالم رشته هاي جديد و اصالحات 
مربوط به دفترچه هاي راهنماي

 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیـرو انتشـار دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشـته آزمون سراسـري 
سـال 1401 در تاریـخ 1401/05/14 و اطالعیه مـورخ 1401/05/18 
درخصـوص مصوبه جدیـد هیأت محترم وزیـران در خصوص آیین نامه 
اجرایـي مـاده )70( قانون جامع خدمات رسـاني بـه  ایثارگران، ضمن 
اعـالم اصالحـات جديد مربوط بـه دفترچه هـاي راهنمـاي انتخاب 
رشـته )مندرج در سـایت سـازمان سـنجش( بـه اطالع مي رسـاند که 
داوطلبـان ایـن آزمـون مي تواننـد در مهلـت مقـرر، پـس از مطالعه 
دقیـق دفترچه هـاي راهنمـاي انتخـاب رشـته  و مندرجـات 
ايـن اطالعیه )كه در سـايت سـازمان سـنجش آمده اسـت(، 
تـا پايـان روز دوشـنبه مـورخ 1401/05/24 )امشـب( بـه درگاه 
اطالع رسـاني ایـن سـازمان مراجعـه کننـد و نسـبت به انتخاب رشـته 

خـود اقـدام نمایند. 
انتخـاب کـد  بـه  از داوطلبانـي کـه قبـاًل نسـبت  آن دسـته  ضمنـاً 
صـورت  در  مي تواننـد،  نموده انـد،  اقـدام  تحصیلـي  رشـته محل هاي 
ويرايـش  و  مشـاهده  بـه  نسـبت  فـوق،  تاريـخ  تـا  تمایـل، 

نماینـد. اقـدام  خـود  انتخابـي  كدرشـته محل هاي 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

تمديد مهلت انتخاب رشته و اعالم رشته هاي جديد و 
اصالحات سری دوم مربوط به دفترچه راهنماي 

انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1401 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو اطالعیه مورخ 1401/05/20 و انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1401 
در تاریخ 1401/05/14، ضمن اعالم اصالحات جديد مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
)به شرح مندرج در سایت سازمان سنجش( بدین وسیله به اطالع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
در آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن 
دسته از داوطلباني که تا تاریخ 1401/05/22 براي انتخاب رشته اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ 
گردیده است که داوطلبان بتوانند تا پايان روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 )امشب( نسبت به 
انتخاب رشته خود اقدام نمایند؛ لذا داوطلبان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته  و مندرجات اطالعیه فوق و این اطالعیه، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت کد رشته محل هاي انتخابي در آزمون مذکور، 

اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني که قباًل نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي تحصیلي اقدام نموده اند، 
مي توانند، در صورت تمایل، تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش كد رشته محل هاي 

انتخابي خود اقدام نمایند.
الزم به تأکید است که با توجه به فشردگي زماني در سایر فرآیندهاي آزمون فوق، مهلت اعالم 
شده به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نیست؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان، در زمان تعیین شده، 

نسبت به انتخاب رشته یا ویرایش رشته هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اعالم رشته هاي جديد و اصالحات سري سوم
مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1401 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

راهنماي  دفترچه  انتشار  و   1401/05/22 و   20 مورخ  اطالعیه  هاي   پیرو 
ضمن   ،1401/05/14 تاریخ  در   1401 سال  سراسري  رشته آزمون  انتخاب 
شرح  )به  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  به  مربوط  جديد  اصالحات  اعالم 
مندرج در سایت سازمان سنجش( به اطالع مي رساند که داوطلبان این آزمون 
انتخاب  راهنماي  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  مقرر،  مهلت  در  مي توانند 
دوشنبه  روز  پایان  تا  اطالعیه  اين  و  فوق  اطالعیه هاي  مندرجات  رشته ، 

و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  )امشب(   1401/05/24 مورخ 
نمایند.  اقدام  خود  رشته  انتخاب  به  نسبت 

ضمناً آن دسته از داوطلباني که قباًل نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي تحصیلي 
اقدام نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و 

ويرايش كد رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــريع در انع ــاني و تس ــهولت اطالع رس ــور س منظ
اطالع رســاني  كانــال  ايجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ايــن 

در پیام رسان های داخلی كرده است.
كاربـران محتـرم پیـام رسـان های داخلـی، بـا ورود به نشـانی های 
و  خبـر  واحـد  كانـال  در  عضويـت  بـا  مي تواننـد  شـده  اعـالم 
اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش كشـور، از اخبـار و مطالب 

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

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

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 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  
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اطالعیه

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 متقاضیان
آزمون های بین المللی

اعالم تاريخ ثبت نام مجدد در رشته های پذيرش براساس
سوابق تحصیلي »معدل كل دوره كارداني« دوره هاي

كارداني به كارشناسي  ناپیوسته 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 تاريخ  1401/03/29 لغايت 1401/04/09 ( 
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 كشور

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 تاريخ 1401/04/14 لغايت 1401/04/26 ( 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 كشور

اعالم تاريخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذيرش بر اساس
سوابق تحصیلي »معدل كل ديپلم« دوره هاي كارداني ويژه دانشگاه

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اعالم زمان و محل برگزاري آزمون مجدد برای افراد جامانده از
آزمون عملي رشته  علوم ورزشي و آموزش تربیت بدني دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

رشته  عملی  مجدد  آزمون  برگزاری  محل  و  زمان  اعالم  در خصوص   1401/05/03 مورخ  اطالعیه  پیرو 
علوم ورزشی آزمون سراسري سال  1401،  به اطالع متقاضیان تحصیل در رشته تحصیلي علوم ورزشي 
آزمون  در  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس هاي  بدني  تربیت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
در  اعالم شده  و ضوابط  رعایت شرایط  با  متقاضیان می بایست  سراسري سال 1401 می رساند که همه 
اطالعیه های قبلی )اطالعیه های مورخ 1401/4/22 و 1401/05/03( و با توجه به استان و شهرستان 
محل اقامت خود مطابق جدول ذيل به محل برگزاری آزمون عملی رشته ذی ربط مراجعه نمایند. با توجه 
به اینکه زمان مراجعه متقاضیان بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنها در برنامه زمانی ذیل که در سایت 
سازمان سنجش آمده، مشخص گردیده است، ضرورت دارد که در تاریخ و ساعت تعیین شده، برای آزمون 
عملی به محل های اعالم شده مراجعه شود. الزم به یادآوری است که عدم مراجعه برای آزمون عملی، به 

منزله انصراف از پذیرش در این رشته خواهد بود.
الزم به توضیح است که متقاضیان برای آگاهی از شرایط شرکت در آزمون عملی تربیت بدنی، می بایست 

به درگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به نشانی: https://ssrc.ac.ir مراجعه نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

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

حضـرت  شـهیدان  سـاالر  سـوگواری  ايـام  تسـلیت  عـرض  ضمـن 
اباعبداهلل الحسـین)ع( و آرزوي قبولـی عزاداری هـا، بـه اطـالع داوطلبـان 
شـركت كننده در آزمون سراسـري سـال 1401 مي رسـاند كـه نتیجه اولیه 
آزمـون هم اكنـون به صورت كارنامه تهیه شـده و روي درگاه اطالع رسـاني 
ايـن سـازمان قـرار گرفتـه اسـت و داوطلبـان مي تواننـد بـا وارد نمـودن 
اطالعـات مورد نیـاز، كارنامه نتیجـه اولیه خـود را در درگاه اطالع رسـاني 

نمايند. مذكـور 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.
آزمـون سراسـری سـال 1401 ثبت نـام  قبـاًل در  داوطلبانـی کـه   تبصـره 2: 
روز چهارشـنبه 1401/5/12  اطالعیـه ای کـه در  اسـاس  بـر  نکرده انـد، می تواننـد 
منتشـر شـده اسـت، نسـبت به ثبت نـام و انتخاب رشـته در رشـته هایی کـه پذیرش 
آنهـا بـا سـوابق تحصیلی )بـدون آزمون( اسـت، بر اسـاس دفترچه راهنمـای ثبت نام 

و انتخـاب رشـته های پذیـرش بـر اسـاس سـوابق تحصیلـی اقـدام نماینـد.
 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 
دربـارۀ نحـوۀ 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 نحـوۀ 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 لغایـت روز دوشـنبه مـورخ 1401/05/24 بـر اسـاس دسـتورالعمل 
نحـوه انتخـاب رشـته اینترنتـي، کـد رشـته محل هـاي تحصیلـي مـورد عالقـه خود 
آزمایشـي در دوره هـاي  یـا گروه هـاي  آزمایشـي  از رشـته هاي تحصیلـي گـروه  را 
مجـاز مختلـف، اعـم از روزانه، شـبانه، مجازي و پردیـس خودگردان و شـهریه پرداز، 
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. 
1: در صـورت عالقـه بـه انتخـاب رشـته هاي خـاص یـا بورسـیه،   تبصـره 
حتمـاً شـرایط و ضوابـط ایـن رشـته ها را )کـه بـه صـورت جداگانـه بـه عنـوان 
سـازمان  ایـن  اطالع رسـاني  درگاه  در  رشـته  انتخـاب  دفترچه هـاي  پیوسـت 
ایـن  الزم،  شـرایط  داشـتن  صـورت  در  و  کنیـد  مطالعـه  اسـت(  شـده  درج 

نماییـد. انتخـاب  را  رشـته ها 
 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

تاريخ برگزاري آزمون عملينام رشتهرديف

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 4: 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 بـه بعـد، بـه درگاه اطـالع رسـانی مرکـز سـنجش، پذیـرش و امـور 
 www.azmoon.org :نشـاني بـه  اسـالمي  آزاد  دانشـگاه  آزمـون  فارغ التحصیلـی 

مراجعـه نماینـد.
 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.
يادآوری 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
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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: 42163 بـا پیش شـماره 021 در میـان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

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 مركز برگزاری

مؤسسه
آموزش عالی انرژی 

استان مركزی، ساوه، میدان سرداران، 
نرسیده به میدان خلیج فارس، خیابان 
سلمانیه، تلفن مركز: 48508 - 086 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

ايجاد مركز جديد در  مؤسسه آموزش عالی انرژی غیر دولتی - غیر انتفاعی ساوه واقع در استان مركزی )شهر ساوه(
برای برگزاري آزمون الكترونیكي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )TOLIMO(  در دوره های 188 و 189 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه
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اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
دوره های دكتری )Ph.D( سال 1402

اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اطالعیه

اعالم زمان مرحله دوم ثبت نام دوره مهندسی فناوری 
و كارشناسي حرفه ای )ناپیوسته( 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 مهارتــی 
ــن  ــت تعیی ــه در مهل ــال 1401، ک ــاه س ــر م ــردی مه ــی ـ کارب ــع علم ــگاه جام دانش
ــام  ــه ثبت ن ــبت ب ــته اند نس ــت 1401/4/14( نتوانس ــخ 1401/4/1 لغای ــده ) از تاری ش
در پذیــرش دوره مذکــور اقــدام نماینــد، می رســاند کــه مهلــت مجــدد بــراي ثبت نــام 
ــورخ  ــه م ــا روز جمع ــورخ 1401/06/01 ت ــنبه م ــرش،  از روز سه ش ــن پذی در ای
1401/06/04 در نظــر گرفتــه شــده اســت و متقاضیــان مي تواننــد منحصــراً از طریــق 

ــد. ــدام نماین ــوص اق ــن خص ــنجش، در ای ــازمان س ــاني س درگاه اطالع رس
ضمنــاً متقاضیانــی کــه قبــاًل در پذیــرش مقطــع مذکــور ثبت نــام نموده انــد، در 
ــات  ــش اطالع ــه ویرای ــبت ب ــد نس ــوق می توانن ــی ف ــازه زمان ــل، در ب ــورت تمای ص

ثبت نامــی خــود اقــدام نماینــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

  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 دوره  ــان  پذی ــالع  متقاضی ــه  اط ــورخ  14 و 1401/4/21، ب ــاي م ــرو اطالعیه ه پی
کاردانــی فنــی و کاردانــی حرفــه ای نظــام آمــوزش مهارتــی دانشــگاه جامــع علمــی - 
کاربــردی مهــر مــاه ســال 1401، کــه در مهلــت تعییــن شــده )از تاریــخ 1401/4/14 
لغایــت 1401/4/26( نتوانســته اند نســبت بــه ثبت نــام در پذیــرش دوره مذکــور اقــدام 
ــام  در ایــن پذیــرش، از روز ســه  ــراي ثبت ن نماینــد، می رســاند کــه مهلــت مجــدد ب
ــا روز جمعــه مــورخ 1401/06/04 در نظــر گرفتــه  شــنبه مــورخ 1401/06/01 ت
ــق درگاه اطالع رســاني ســازمان  شــده اســت و متقاضیــان مي تواننــد منحصــراً از طری

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 كشور

ضمـن اعـالم رشـته ها، مـواد امتحانـی و ضرايـب دروس هـر يـک از 
مجموعه هـای امتحانـی آزمـون ورودی مقطـع دكتری )Ph.D( سـال 
1402 )بـه شـرح جـدول ذيل كـه در سـايت سـازمان سـنجش آمده 
آزمـون  ايـن  در  شـركت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه  اسـت(، 
قانـون  بـر اسـاس   1402 می رسـاند كـه پذيـرش دانشـجو در سـال 
دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی در  پذيـرش  و  “سـنجش 
1394/12/18 مجلـس  عالـي” مصـوب  آمـوزش  مراكـز  و  دانشـگاه ها 
مربـوط  اجرايـي  آيین نامـة  همچنیـن  و  اسـالمی  شـورای  محتـرم 
دوره هـاي  در  دانشـجو  پذيـرش  و  سـنجش  “شـورای  مصوبـات  و 
ضوابـط  و  شـرايط  و  اطالعیـه  ايـن  مطابـق  و  تکمیلـی”  تحصیـالت 
مذكـور،  آزمـون  پذيـرش  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج 
كـه در زمـان ثبت نـام )آبـان ماه سـال 1401( از سـوی اين سـازمان 

گرفـت. خواهـد  صـورت  می شـود،  منتشـر 
1- دكتـري آموزشـي – پژوهشـي: سـنجش و پذیـرش بـراي ورود بـه مقطـع 
دکتـري ناپیوسـته آموزشـي - پژوهشـي بـر اسـاس معیارهـاي زیـر انجـام مي گیرد:

1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.
2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.

3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.
2- دكتـری پژوهش محـور: سـنجش و پذیرش بـرای مقطـع دکتری ناپیوسـته 

پژوهـش - محـور بـر اسـاس معیارهـای زیـر صـورت می گیرد:
1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.

2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.
3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

اجـرای مرحلـۀ اول )آزمـون متمرکـز( از سـوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور و 
امتیاز مربوط به سـوابق آموزشـی، پژوهشـی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سـوی 

دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی پذیرنـده دانشـجو انجام خواهد شـد.
دوره هـاي  در  دانشـجو  پذیـرش  و  سـنجش  شـورای  مصوبـه  اسـاس  بـر   -3
تحصیـالت تکمیلـی، مـواد آزمـون متمرکـز دکتـری )Ph.D( سـال 1402 بـه 

شـرح زیـر خواهـد بـود:

الف( آزمون زبان                   با ضریب )1(

ب( آزمون استعداد تحصیلی                 با ضریب )1(

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد      با ضریب )4(

)شـبانه(،  دوم  نوبـت  روزانـه،  شـامل:  دوره هـا،  تمامـی  بـرای  پذیـرش  و  سـنجش 
پردیس هـای خودگـردان، پیام نـور، مؤسسـات غیرانتفاعي، دانشـگاه آزاد اسـالمی و .... 
بـر اسـاس قانـون فـوق و آیین نامـه اجرایـی آن و مصوبات مرتبط شـورا انجـام خواهد 

گرفت. 
4- شـرایط و ضوابـط، در دفترچـۀ راهنمـاي ثبت نـام و شـرکت در آزمـون ورودي 

دکتـري نیمـه متمرکـز سـال 1402 اطـالع رسـاني خواهد شـد.
5- بـا توجـه بـه امـکان اصـالح عناویـن رشـته ها یـا سـایر اطالعـات در جـداول 
مجموعه هـای امتحانـی تـا زمـان شـروع ثبت نـام، مالک نهایـی، اطالعات درج شـده 

در دفترچـه راهنمـای ثبت نـام خواهـد بـود.
روز  در  آزمـون دکتـری سـال 1402  برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه،  6- طبـق 

پنجشـنبه مـورخ 1401/12/11 برگـزار خواهـد شـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 
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پیرو اطالعیه مورخ 1401/04/22، بدین   وسیله  توجه متقاضیان مجموعه رشته هاي 
تحصیلي داراي شرایط خاص گروه آزمایشي هنر، شامل: نقاشي، ارتباط تصويري، 
و  كتابت  و  صنعتي  طراحي  لباس،  طراحي  و  پارچه  طراحي  هنر،  آموزش 
نگارگري دانشگاه هـا و مؤسسات  آموزش  عالـي در آزمون  سراسري  سال  1401 را 

که داراي آزمون عملي هستند، به  نکات زیر جلب می نماید: 
افرادی که متقاضي رشته هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملي در 
موعد مقرر اقدام نموده و به هر دلیل موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 
عملي یا طراحي از درگاه اطالع رساني این سازمان نمي شوند، در صورت دارا بودن 
شرایط آزمون عملي، مي بایست با همراه داشتن دو قطعه عکس و کارت شناسایي 
معتبر، در روزهاي دریافت کارت شرکت در آزمون به نماینده سازمان سنجش مستقر 
در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري آزمون )طبق مندرجات جدول شماره 

1( بر اساس برنامه زماني اعالم شده، مراجعه نمایند. 
کارت شرکت در آزمون متقاضیان این رشته ها، از روز چهار شنبه مورخ 1401/05/26 
لغايت پنجشنبه مورخ  1401/05/27 از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان 
نقاشي،  رشته هاي  عملي  آزمون   در  است   متقاضیان الزم   بود.  پرینت خواهد  قابل 
ارتباط تصويري و آموزش هنر، طراحي پارچه و طراحي لباس، که صبح روز 
جمعه مورخ 1401/05/28 برگزار می شود، و متقاضیان رشته طراحي صنعتي 
و كتابت و نگارگری، در آزمون عملی اين رشته ها، که بعدازظهر روز جمعه 
مورخ 1401/05/28 برگزار می شود، شرکت نمایند. متقاضیان، در صورت مشاهده 
پنجشنبه مورخ روز  در  آزمون، می توانند  در  کارت شرکت  در  اشکال  یا  مغایرت 
27 /1401/05 صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 
18:00 به نماینده رفع نقص این سازمان مستقر در باجه های رفع نقص کارت شرکت 

در آزمون مندرج در جدول شماره 2 ذیل مراجعه نمایند. 
جدول شماره 1- استان های محل برگزاری  آزمون عملي و طراحي با توجه 

به استان محل اقامت

نام شهرستان محل استان
برگزاري آزمون

استان محل اقامت

تمامی داوطلبان استان هاي آذربایجان شرقي )10 (، تبریز )1012(آذربایجان شرقي
آذربایجان غربي)11 (، اردبیل)12 (و کردستان)28(

(، اصفهان )1310(اصفهان  13( اصفهان  استان هاي  داوطلبان  تمامی 
چهارمحال و بختیاري)17 ( و یزد)39 (

سمنان) تهران )1607(تهران تهران)16(،  استان هاي  داوطلبان  تمامی 
و   ) قم)27   ،) مرکزي)36  البرز)40(،   ،)23

همدان)38(
خراسان مشهد )1960(خراسان رضوي  خراسان  استان هاي  داوطلبان  تمامی 

جنوبي)18 (، رضوي) 19(، خراسان شمالي) 20( 
ایالم اهواز )2112(خوزستان  ،) خوزستان)21  استان هاي  داوطلبان  تمامی 

)14(، کرمانشاه )30( و لرستان )34 (
)25(، شیراز )2536(فارس فارس  استان هاي  داوطلبان  تمامی 

بوشهر)15( و کهکیلویه و بویراحمد )31(
و  سیستان 

بلوچستان
تمامی داوطلبان استان سیستان و بلوچستان ) 24(زاهدان )2418(

تمامی داوطلبان استان هاي کرمان )29( و هرمزگان کرمان )2940(کرمان
)37(

زنجان رشت )3313(گیالن  ،)33( گیالن  استان هاي  داوطلبان  تمامی 
)22( و قزوین )26(

و بابلسر )3512(مازندران مازندران)35(  استان هاي  داوطلبان  تمامی 
گلستان )32( 

جدول شماره 2- آدرس باجه رفع نقص كارت شركت در آزمون عملي و 
طراحي آزمون سراسري با توجه به استان محل اقامت

نام نام استــان 
شهرستـان

دانشگاه محل 
رفع نقص

آدرس محــل رفع نقص 
كارت آزمـــون

تبريزآذربايجان  شرقي
مرکز آموزش علمي-

کاربردي گروه ماشين 
سازي-تبريز

تبريز : شهرك قراملك ، مرکز آموزش 
 - ماشين سازي  گروه  علمي-کاربردي 
اتاق  دانشگاه  آموزشی  ساختمان  تبريز 

استادان.

دانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان
اصفهان : ميدان آزادي، خيابان 

دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دِر شمالي، 
ستاد آزمون ها.

دانشكده فرهنگ و تهرانتهران
ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: ميدان فردوسي، به سمت 
انقالب ، کوچه شاهرود ، دانشكده 
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.

دانشگاه فردوسي مشهد مشهدخراسان رضوی
مشهد: ميدان آزادی،  بلوار وکيل آباد، 

روبروي پارك ملت، دِر شمالي دانشگاه 
فردوسي مشهد ، ساختمان آموزش.

اهوازخوزستان
مؤسسه آموزش عالي غير 
انتفاعي غيردولتي جهاد 
دانشگاهي - خوزستان

انتهای  گلستان،  جاده  انتهای  اهواز: 
بلوار، پرديس مجتمع آموزش عالی جهاد 

دانشگاهی خوزستان.

مجتمع فرهنگي رفاهي شيرازفارس
دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع 
فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز.

دانشگاه سيستان و زاهدانسيستان و بلوچستان
بلوچستان

ورودي  دانشگاه،  خيابان   : زاهدان 
دانشگاه  مرکزي  سازمان  زيباشهر، 
معاونت  دفتر  بلوچستان،  و  سيستان 

آموزشي دانشگاه.

کرمانکرمان
دانشكده فني وحرفه اي 
شماره يك کرمان /شهيد 

چمران /

خمينی.  مصطفی  شهيد  خيابان  کرمان. 
فنی  دانشگاه  باغ.  هفت  اتوبان  ابتدای 

حرفه ای شهيد چمران.

دانشگاه گيالنرشتگيالن
رشت: بلوار حافظ خيايان ملت روبروی 
َدر غربی پارك شهر پرديس دانشگاهی 

دانشگاه گيالن.

بابلسر: خيابان پاسداران ، سازمان دانشگاه مازندران- بابلسربابلسرمازندران
مرکزي دانشگاه مازندران.

- ضمناً آدرس مؤسسه محل برگزاري آزمون متقاضیان، در کارت شرکت در آزمون 
آنان مشخص و درج شده است.

 در خاتمه، اضافه مي نماید که متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت 
روزه  روز پنجشنبه 1401/5/27 همه  لغایت  تاریخ  این  از  این خصوص  را در  خود 
صبح از ساعت 8:00 الي  12:00 و بعد از ظهر از ساعت  14:00  الي  16:00 با بخش 
پاسخگویي اینترنتي این سازمان یا در ساعات اداری با شماره  تلفن:  42163  )پیش 

شماره 021( در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 تعیین زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصیلي نقاشي، ارتباط تصويري، آموزش 
هنر، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي و كتابت و نگارگري درآزمون سراسري سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه
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تأثیر عالقه در انتخاب رشته
آیا عالقه در انتخاب رشته مهم است؟ این 
انتخاب  در  مواقع  اکثر  که  است  سؤالی 
مي شود.  گرفته  نادیده  دانشگاهی  رشته 
اگر به آنچه مي خوانید، عالقه مند باشید، 
به طور قطع بیشتر در کالس ها و دانشگاه 
مشارکت خواهید داشت، و این به معنای 
کسب نمرات بهتر و ارتباط مطلوب تر با 
رشته شما هستند؛  در  که  است  افرادی 
البته شغل آینده شما هم مهم است، ولی 
گرفت،  نظر  در  کنارش  در  باید  آن چه 
موفقیت  در  مي تواند  که  عالقه شماست 
مؤثر  بسیار  نیز  آینده تان  حرفه  در  شما 

باشد.
تهیه  را  دانشگاهی  رشته های  از  لیستی 
کنید و آن رشته هایی را که هیچ عالقه ای 
از  بتوانید  اگر  بزنید.  خط  ندارید،  آنها  به 
میان تعداد زیادی رشته، 20 رشته نخست 
کنید،  انتخاب  شماست،  اولویت  که  را 
آسان  برای خود  را  کار  از  بزرگی  بخش 

گروه های  در  تعداد  این  )البته  کرده اید 
آزمایشي زبان هاي خارجي و هنر، کمتر 
از گروه هاي آزمایشي علوم ریاضی و فني، 
علوم تجربی و علوم انسانی خواهد بود(. 
کننده  گیج  شما  برای  لیست  تهیه  اگر 
است، سعی کنید آنها را به گروه هایی که 
دارند،  مشابه  و دروس  مشابه  موضوعات 
مورد  در  سپس  و  کنید  تقسیم بندی 
کنید.  تحقیق  خود  انتخابی  رشته های 

تنها به تحقیق در مورد دو یا سه  ضمناً 
رشته اول مورد عالقه خود اکتفا نکنید، 
و  آگاهی  با  نیز  را  دیگر  رشته های  بلکه 

فکر انتخاب کنید.  

جمع آوری اطالعات
و  ندارید  ایده ای  هـیچ  واقعاً  اگر 
دوست  را  رشته ای  چه  که  نمي دانید 
در  آن چه  و  رشته ها  مورد  در  دارید، 

بیشتر  آموخت،  خواهید  دانشگاه 
از  افراد،  از  بسیاری  کنید.  تحقیق 
کافی  اطالعات  رشته ها  از  بسیاری 
باعث  امر  این  و  ندارند،  درست  و 
یا  رشته  از  اشتباه  تصوری  که  مي شود 
باشند. برای  داشته  خاص  رشته هاي 
کسب اطالعات کافی و درست در مورد 
وجود  راه هایی  رشته ها دانشگاهی، 
مورد  در  را  اطالعاتتان  بتوانید  تا  دارند 
هنگام  و  دهید  افزایش  رشته ها  آن 
بگیرید:  تصمیم  انتخاب رشته، درست 

یکـی از مهم ترین اقدامـات الزم در زمان 
مشـاوران  بـا  صحبـت  رشـته،  انتخـاب 
زمینـه  ایـن  در  متخصصـان  و  درسـی 
اسـت. ایـن افـراد بـه خوبـی با رشـته ها 
آشـنایی دارنـد و مي تواننـد بـا در اختیار 
قـرار دادن اطالعـات بیشـتر و مقایسـه 
کمـک  شـما  بـه  یکدیگـر،  بـا  رشـته ها 
کننـد تـا عالیـق خـود را پیـدا کـرده و 
اهدافتـان را مشـخص کنیـد، و بـا توجه 

رشته ای را 
برگزینید

که مسیر 
موفقیتتان
را هموارتر کند

زمان آن رسیده است كه رشته دانشگاهی و دانشگاه خود را انتخاب كنید يا حداقل انتخاب های 
خود را محدود كرده و اولويت آنها را تعیین نمايید. تعداد زيادی رشته و دانشگاه وجود دارند 
كه انتخاب از بین آنها مي تواند يک چالش بزرگ به حساب آيد؛ به خصوص كه اين انتخاب، در 

آينده شما می تواند نقشی مؤثر داشته باشد. 
و  اهداف  به  بزرگ است، و ضمنًا تصمیمی شخصی كه  انتخاب رشته دانشگاهی، يک تصمیم 
عاليق و توانايي های شما وابسته است؛ البته مهم آن است كه در آينده از انتخاب خود راضی 
باشید. درست است كه رشته های محبوب برای همه، به نظر بهترين مي آيند، ولی بسیار مهم 
است رشته ای را كه شما بر مي گزينید، شما را به سوی حرفه ای كه در آينده به آن عالقه منديد، 

سوق دهد. 
سؤاالتی هستند كه بهتر است قبل از انتخاب رشته به آنها فکر كنید: 

خود را در چه شغلی مي توانید ببینید؟
از انجام چه كاری لذت مي بريد؟

شغل  يا  دارد،  ارجحیت  شما  آينده  شغل  بر  رشته،  يک  به  شما  عالقه  آيا  چیست؟  عاليقتان 
آينده تان مهم تر از عالقه شماست؟ 

از خواندن كدام درِس دبیرستان، بیشتر از همه لذت مي برديد؟
چه مهارت هايی داريد؟

آيا عاليقی داريد كه بتوانید آن را در شغل آينده خود به كار گیريد؟
خاص  شغل  آن  برای  كنید،  زندگی  آن  در  داريد  تصمیم  يا  مي كنید  زندگی  كه  جايی  در  آيا 

تقاضايي وجود دارد؟

دانش

تمام اطالعاتی را که دربارة رشته هاي دانشگاهي
جمع آوری کرده اید، با اهداف و ارزش هایی که

در ذهن خود دارید، مقایسه کنید
آیا در مورد برخی از رشته ها نظرتان تغییر کرده است؟

این موضوع، کامالً طبیعی است و نشان مي دهد که
در تحقیق و بررسی خود در مورد رشته ها موفق بوده اید

 بنابراین، با فکر عمل کنید و انعطاف پذیر باشید
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بـه رتبه ای کـه کسـب کرده ایـد، بتوانید 
در ایـن زمینـه واقـع بینانه عمـل کنید. 

اسـتفاده از موتورهـای جسـت و جوگر و 
سـایت های دانشـگاهی نیز، یکی دیگر از 
راه هـای مطمئـن برای کسـب اطالعات 

در مورد رشـته ها و دانشگاه هاسـت. 
در جلسـات مربـوط بـه انتخـاب رشـته، 
کـه بعضـاً در ایـن ایـام )زمـان انتخـاب 
رشـته( در دانشـگاه ها برگـزار می شـود، 
شـرکت کـرده و در مـورد موضـوع کلـی 

هـر رشـته، اطالعـات کسـب کنید. 
کتاب هایـی کـه در زمینـه معرفی رشـته 
نوشـته شـده اند، یکی از بهتریـن مراجع 
از  درسـت  اطالعـات  دریافـت  بـرای 
رشـته ها هسـتند. اینکـه هـر رشـته چه 
مباحـث و دروسـی را در بـر مي گیـرد، 
چیسـت،  رشـته  آن  ایجـاد  از  هـدف 
موفقیـت  بـرای  الزم  توانمندي هـای 
چـه  اینکـه  و  کدامنـد،  رشـته  هـر  در 
حرفـه ای را هنگام فراغـت از تحصیل در 
هـر رشـته مي توانیـد در آینـده انتخـاب 
کنیـد، همـه اطالعاتـی ارزشـمندند کـه 
و  مي شـوند  یافـت  کتاب هـا  در ایـن 
بـه شـما ایـده درسـت و آگاهـی بیشـتر 
مي دهنـد تـا راحت تـر بتوانیـد در ایـن 

زمینـه تصمیـم بگیریـد. 
عـالوه بر ایـن، مي توانیـد با دانشـجویان 
سـال های بـاال، کـه هـم اکنـون در حال 
شـما  نظـر  مـورد  رشـته  در  تحصیـل 
هسـتند، یـا بـا افـرادی کـه بـه تازگی از 
نیـز  فارغ التحصیـل شـده اند،  آن رشـته 
صحبـت کنیـد. آنها به برخی از سـؤاالت 
پاسـخگو  بهتـری  جزئیـات  بـا  شـما 
خواهنـد بـود. از تجربیـات و اهـداف آنها 
و فرصت هـای شـغلی موجـود بپرسـید، 
و البتـه بـه یـاد داشـته باشـید کـه افراد 
مختلـف، نقطـه نظرهای متفاوتـی دارند؛ 
بنابرایـن، تنهـا بـه نظـر یـک نفـر بـرای 
نتیجه گیـری در ایـن مـورد اکتفـا نکنید 
و تفاوت هـای خـود بـا دیگـران را نیز در 

نظـر بگیرید. 

گام بعدی
تمـام اطالعاتـی را کـه دربارۀ رشـته هاي 
بـا  کرده ایـد،  جمـع آوری  دانشـگاهي 
اهـداف و ارزش هایـی کـه در ذهـن خود 
دارید، مقایسـه کنید. آیـا در مورد برخی 
از رشـته ها نظرتـان تغییـر کرده اسـت؟ 
و  اسـت  طبیعـی  کامـاًل  موضـوع،  ایـن 
نشـان مي دهد کـه در تحقیق و بررسـی 

خـود در مـورد رشـته ها موفـق بوده ایـد؛ 
بنابراین، بـا فکـر عمـل کنیـد و انعطـاف 
پذیـر باشـید. خـوب اسـت کـه اهدافتان 
مشـخص باشـد، ولی اگر نیاز باشـد، باید 
خـود را بـرای تغییـر آمـاده کنیـد و بـه 
رشـته هایی فکـر کنیـد که ممکن اسـت 
تـا قبـل از ایـن موقعیـت، بـه آنهـا فکـر 
نکرده ایـد. بـه خاطـر داشـته باشـید کـه 
هـر کـدام از رشـته هایی را کـه در برگـه 
مي کنیـد،  وارد  خـود  رشـته  انتخـاب 
ممکن اسـت عیناً همان رشـته ای باشـد 
کـه در آن قبـول مي شـوید و قرار اسـت 
در دانشـگاه آن رشـته را تحصیـل کنید. 
آن چـه مهـم اسـت، خـوِد شـمایید. واقع 
انتخـاب  را  رشـته هایی  و  باشـید  بیـن 
کنیـد کـه آمادگـی ورود به آنهـا و ادامه 
تحصیـل در آن رشـته ها را در دانشـگاه 
عالقه مندیـد،  رشـته ای  بـه  دارید. اگـر 
آن  در  شـدنتان  قبـول  احتمـال  ولـی 
دیگـری  رشـته های  اسـت،  کـم  رشـته 
را، کـه دروس دانشـگاهی آنهـا شـباهت 

زیـادی بـا رشـته مـورد عالقه تـان دارند، 
انتخـاب کنید. 

اسـت  عواملـی  از  شـغلی  فرصت هـای 
کـه هنـگام انتخـاب رشـته نبایـد نادیده 
گرفته شـود. درسـت اسـت که در نهایت 
بعـد از فارغ التحصیلـی در هـر رشـته ای، 
مـدرک خـود را دریافـت خواهیـد کـرد، 
ولـی بایـد بدانیـد کـه همه آنهـا تضمین 
و  نیسـتند،  شـما  آینـده  شـغل  کننـده 
شـما  بـرای  درآمدزایـی  و  حرفـه  اگـر 
مهـم اسـت، در کنـار عالیق خـود حتماً 
بایـد فرصت هـای شـغلی مربـوط بـه آن 
البتـه  بگیریـد؛  نظـر  در  نیـز  را  رشـته 
و  اول  رشـته  چنـد  تنهـا  بدانیـد  بایـد 
کـه  آزمایشـي  گـروه  هـر  در  پردرآمـد 
پـر طرفدارتریـن هسـتند، صرفـاً معدود 
رشـته هایی نیسـتند کـه مي تواننـد برای 
شـما درآمـدزا باشـند، و شـما مي توانید 
بسـیاری از عالیـق خود را به مسـیر هاي 
دیگـري سـوق دهیـد کـه موفقیت شـما 
را در حرفـه آینده تـان تضمیـن کننـد.  

بـرای  را  دانشـگاه هایی  چـه  اینکـه 
انتخـاب رشـته یـا رشـته هاي مـورد نظر 
انتخـاب مي کنیـد، نیـز خود امـری مهم 
اسـت. اگـر رشـته ای خـاص را در نظـر 
داریـد، بایـد دانشـگاه های ارائـه دهنـده 
ایـن رشـته را پیـدا کنیـد، و البتـه اگـر 
محـل  شـهر  از  خـارج  را  دانشـگاهی 
حتمـاً  مي کنیـد،  انتخـاب  زندگي تـان 
بایـد مطمئن شـوید کـه شـرایط زندگی 
در آن شـهر و دوري از خانـواده خـود را 

دارید. 
در مـورد تصمیمـات خـود، با خانـواده و 
اطرافیانتـان صحبـت و مشـورت کنیـد. 
خانـواده و دوسـتان نزدیکتـان، شـما را 
بـه خوبـی مي شناسـند و ممکـن اسـت 
در مورد شـخصیت شـما نظراتـی بدهند 
کـه حتی خود شـما هـم از آنهـا بي خبر 
گذاشـتن  میـان  در  و  مشـورت  باشـید. 
تصمیمـات مهـم بـا نزدیـکان، مي توانـد 
نهایـت  در  ولـی  باشـد،  مفیـد  بسـیار 
بایـد بدانیـد کـه ایـن آینـده و تصمیـم 
شماسـت. پـس از جمـع آوری اطالعات، 
نظـرات، مشـاوره و صحبـت بـا دیگـران، 
شـما  خـود  کـه  اسـت  تصمیمـی  ایـن 
و  آورده ایـد  دسـت  بـه  آنچـه  براسـاس 
آن چـه در درون خـود حـس مي کنیـد، 

بایـد بگیرید. 
تصمیـم  دانشـگاهي  رشـته  انتخـاب 
بي توجـه  از آن  نبایـد  و  اسـت،  بزرگـی 
گذشـت؛ البتـه این نکتـه را هـم باید در 
نظـر داشـت کـه ورود بـه یک رشـته، به 
معنـای یـک تصمیـم غیر قابل بازگشـت 
نیسـت؛ چـون تعـداد افـرادی که رشـته 
باالتـر  مقاطـع  در  را  خـود  دانشـگاهی 
مي دهنـد،  تغییـر  )کارشناسی ارشـد( 
کـم نیسـتند؛ ولـی بهتـر آن اسـت کـه 
بـا صـرف کمتریـن میـزان وقـت، انرژی 
و هزینه، آن چه را که مناسـب شماسـت، 
انتخـاب کنیـد. تحقیـق کنید، بـا ذهنی 
بـاز فکـر کنیـد و مهم تـر از همـه اینکـه 
و رشـته ای  باشـید  بـا خودتـان صـادق 
را  موفقیتتـان  مسـیر  کـه  برگزینیـد  را 

هموارتـر و لـذت بخش تـر کنـد. 

منابع:
 www.scholarships.com
www.princetonreview.com/
collegeadvice
www.undergrad.usc.edu/
programs/major/how

دانش

اینکه چه دانشگاه هایی را برای انتخاب رشته
یا رشته هاي مورد نظر انتخاب مي کنید

نیز خود امری مهم است. اگر رشته ای خاص را در نظر دارید
 باید دانشگاه های ارائه دهنده این رشته را پیدا کنید

و البته اگر دانشگاهی را خارج از شهر محل زندگي تان
انتخاب مي کنید، حتماً باید مطمئن شوید که شرایط زندگی

در آن شهر و دوري از خانواده خود را دارید
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هم  بار،  اولین  برای  دانشجویان  وقتی  سال،  هر   
بالفاصله  می بینند،  دانشگاه  در  را  خود  ورودی های 
این سؤال برایشان مطرح می شود و از آنها مي پرسند 
که »رتبه شما چند بود؟« و گاهی در کمال ناباوری، 
و  رشته  یک  در  که  رتبه هایی  طیف  مي شوند  مطلع 
دانشگاه پذیرفته شده اند، تفاوت کم یا حتی اختالف 
گروهی  شرایطی،  چنین  در  دارد.  یکدیگر  با  فاحشی 
از دانشجویان، با اطالع از رتبه های افراد دیگر، دریغ 
حتی  یا  نزدیک  رتبه ای  با  زیرا  می خورند؛  افسوس  و 
بهتر از رتبه برخی از دانشجویان دیگر، مجبور شده اند 
که در رشته ها یا دانشگاه هاي پایین تر تحصیل کنند. 
و  خوب  رشته  انتخاب  یک  تفاوت  که  اینجاست 
یا غیر اصولی و شتاب زده، مشخص  انتخاب رشته بد 
می شود. بیشتر کسانی که در زمان اعالم نتایج نهایي 
خوب  رشته های  در  می شوند  موفق  سراسري  آزمون 
از رتبه  بهتر  یا حتی  اکتسابي شان  با رتبه  و متناسب 
که  هستند  کسانی  شوند،  تحصیل  به  مشغول  خود 

و  باز  چشم  با  رشته،  انتخاب  زمان  تا  کنکور  از  پس 
حوصله فراوان تحقیق کرده و تمام جوانب موضوع را 

نموده اند.   بررسی 
     ما در این مقاله می خواهیم با شما عزیزان درباره 
اگر  کنیم.  صحبت  اصولی  و  خوب  رشته  انتخاب  یک 
می خواهید انتخاب رشته خوبی داشته باشید و از نتیجه 

زحمات خود به بهترین وجه استفاده کنید، حتماً باید 
روی جنبه های مختلف انتخاب رشته فکر کنید. ضمناً 
به این موضوع نیز توجه داشته باشید که انتخاب رشته 
برخوردار  کنکور  مشاوران  میان  در  اهمیتی  چنان  از 
است که بسیاری از آنها، آن را جزئی از کنکور می دانند؛ 
یعنی خوب یا بد انتخاب رشته کردن، همان قدر اهمیت 
دارد که خوب یا بد در آزمون سراسري شرکت کردن! 
برای اینکه انتخاب رشته خوبی داشته باشید، حتماً به 
این نکات توجه نمایید و تمام زوایای هر موضوعی را که 
در زیر به شما عزیزان اشاره می شود، به خوبی بررسی 

کنید. 

بررسی و تحقیق كنید 
انجام  موفق  انسان های  همه  که  کارهایی  از  یکی 
انجام هر کاری، درباره  از  این است که قبل  می دهند، 
و  مي نمایند  تحقیق  و  بررسی  کار،  آن  مختلف  جوانب 
و  کرده  زمینه  این  در  تصمیم گیری  به  مبادرت  سپس 

موفقیت

بسیاری از داوطلبان عزيز بعد از آزمون سراسري گمان می كنند كه ديگر همه چیز تمام شده است و پس از اعالم نتايج اولیه و انتخاب 
رشته، بايد منتظر نتیجه نهايی بمانند. درست است كه كنکور به گونه ای كه شما عزيزان تصور می كنید، پايان پذيرفته است، اما هنوز 
تا نتیجه گیری نهايی از كنکور، كارهايی وجود دارد كه با انجام آن می توانید نتیجه خوب يا غیرقابل قبولی از تالش و آزمون خود 
بگیريد. اين كارها به طور مستقیم به انتخاب رشته شما داوطلبان عزيزان مربوط می شود. باور كنید كه يک انتخاب رشته درست و 
اصولی، می تواند تأثیر زيادی بر آينده تحصیلی و شغلی شما گذارد، و يک انتخاب رشته بد و نادرست هم می تواند باعث شود تا بخش 

قابل مالحظه ای از تالش و كوشش شما نقش بر آب گردد. 

باور کنید که یک انتخاب رشته
درست و اصولی، می تواند

تأثیر زیادی بر آینده تحصیلی
و شغلی شما گذارد، و یک انتخاب رشته 

بد و نادرست هم می تواند
باعث شود تا بخش قابل مالحظه ای

از تالش و کوشش شما
نقش بر آب گردد

با انتخاب رشته خوب
آینده خود را تضمین کنید
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موفقیت

اقدام به انجام آن کار می کنند. شما داوطلب عزیز برای 
کنکور تالش زیادی کرده، وقت زیادی گذاشته و هزینه 
صرف کرده اید؛ اما با تمام این زحمات و سختی ها، در 
کنار این موضوع که انتخاب رشته، انتخاب راه زندگی و 
آینده شماست، تحقیق و بررسی را فراموش نکنید و تا 
آنجا که می توانید، درباره جوانب رشته ها و دانشگاه هایی 
خوب  رشته های  درباره  هستید،  عالقه مند  آنها  به  که 
جدید،  رشته های  خصوص  در  خود،  آزمایشی  گروه 
تمام  در  خالصه  و  رشته  هر  آسانی  و  سختی  میزان 
جوانب آنها پرس و جو کنید. این پرس و جوها به شما 
کمک خواهد کرد تا با چشم بازتر و به شیوۀ درست تري 

انتخاب رشته کنید. 
اخبار  به  دسترسی  سهولت  دلیل  به  حاضر،  حال  در 
و اطالعات و امکانات زیادی که به راحتی در اختیار 
این  در  بررسی  و  تحقیق  می گیرد،  قرار  همگان 
کارهایی  جمله  از  است.  شده  تر  راحت  هم  زمینه 
است  این  انجام دهید،  این خصوص  در  که می توانید 
دانشگاه هاي  و  رشته ها  در  که  را  دانشجویانی  که 
درباره  و  پیدا کنید  نظر شما تحصیل می کنند،  مورد 
کنید.  جو  و  پرس  شده،  یاد  دانشگاه هاي  و  رشته ها 
و  بزنید  سر  مختلف  سایت های  به  می توانید  ضمناً 
عالوه  کنید.  گردآوری  باره  این  در  زیادی  اطالعات 
مختلف  دانشگاه هاي  سایت  عمومی،  سایت های  بر 
هم اطالعاتی درباره رشته ها و امکانات آن دانشگاه ها 
که  درباره شهرهایی  داد؛ حتی  خواهند  ارائه  شما  به 
و  آب  دارد،  قرار  آنجا  در  شما  مطلوب  دانشگاه هاي 
سکونت  محل  به  آن  نزدیکی  و  دوری  میزان  هوا، 
سایت ها  در  هم   ... و  نظر  مورد  شهر  امکانات  شما، 
اطالعاتی پیدا خواهید کرد؛ پس منتظر چه هستید؟ 
وقت خودتان را تلف نکنید و به این تحقیق و پرس و 
جو، به عنوان یک تفریح نگاه کرده و اطالعات خود را 
تا هنگام اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري گردآوری 

کنید تا به موقع از آنها استفاده نمایید.

عالقه مندی هايتان را در نظر بگیريد
یکی از مهم ترین نکات در انتخاب رشته، عالقه داوطلب 
به رشته های مختلف است. عالقه باعث می شود تا شما 
در آینده و هنگام تحصیل در رشته مورد نظر، موفق تر 
این نکته هم توجه داشته  به  البته  و بهتر عمل کنید؛ 
باشید که عالقه مهم است، اما عوامل دیگری هم مانند 
رشته  انتخاب  در  می تواند   ... و  کار  بازار  و  استعداد 
اگر شما جزو آن دسته  به خصوص  باشد؛  شما دخیل 
رشته  طریق  از  می خواهید  که  هستید  داوطلبانی  از 
دانشگاهی خود، سریعاً جذب بازار کار شوید، حتماً در 
کنار عالقه مندی، به وضعیت بازار کار رشته یا رشته های 
مورد نظر خود در آینده، نیز توجه کنید. انجام این کار 
به شما کمک می کند تا عالقه خود را با شرایط دیگری 
درست ترین  و  تصمیم  بهترین  نهایت،  در  و  بسنجید 

انتخاب رشته را داشته باشید.

در مورد استعدادهايتان رو راست باشید
انتخاب رشته باید منطبق با “استعداد« داوطلب باشد. 
رتبه های  سراسري،  آزمون  در  که  داوطلبان،  از  برخی 
با توجه به رتبه  یک، دو یا سه رقمی کسب می کنند، 
خوب خود، به عنوان یک روند مرسوم، به دنبال انتخاب 
و  هستند   ... و  مهندسی  و  پزشکی  مثل  رشته هایی 
عده ای  نمی گیرند.  نظر  در  را  خود  توانایی  و  استعداد 
دیگر از داوطلبان نیز که رتبه خوبی ندارند، با انتخاب 
بدون  دارند،  کمتری  متقاضی  که  پایین تر،  رشته های 
توجه به استعداد و توانایی خود، صرفاً به دنبال راهیابی 
جبران ناپذیری  اشتباه های  از  یکی  هستند.  دانشگاه  به 
که بسیاری از داوطلبان مي کنند، این است که در زمان 
و  عالقه  به  توجه  بدون  را  رشته هایی  رشته،  انتخاب 
استعداد خود انتخاب می کنند که پس از پذیرفته شدن 
در یکی از آنها باید حداقل دو تا چهار سال )طول دوره 
کارداني یا کارشناسي( با آن رشته درگیر باشند و بعد 
زندگی خود را بر پایه رشته ای ادامه مي دهند که هیچ 

تمایلی به تحصیل در آن رشته نداشته اند. 
آنها  در  که  را  رشته هایی  دارید،  که  اندکی  فرصت  در 
را  رشته هایی  و  شد،  خواهید  موفق  و  هستید  توانمند 
مشخص  ندارید،  استعداد  آنها  در  خودتان  نظر  به  که 
کنید. این رشته ها را با عالقه مندی های خود و بازار کار 

این  نهایی در  آنها منطبق نمایید و به یک جمع بندی 
موارد برسید. به خاطر داشته باشید که عالقه و استعداد، 
رشته  اگر  و  هستند،  رشته  انتخاب  در  مهم  عامل  دو 
هایی وجود دارد که هم به آنها عالقه مند هستید و هم 
آن  علمي  مباحث  و  مفاد  فراگیري  در  کافی  استعداد 
رشته ها را دارید، حتماً این رشته ها را مشخص کرده و 

بیشتر روی آنها فکر کنید.

به آينده شغلی رشته خود نیز توجه كنید
یکی از دالیل اصلی و بسیار مهمی که بیشتر داوطلبان 
به خاطر آنها به ادامه تحصیل می پردازند، اشتغال است؛ 
نباید  دارند،  دانشگاهی  تحصیل  که  کسانی  همه  البته 
توقع داشته باشند که بتوانند در زمینه رشته دانشگاهی 
در  خصوص  به  شوند؛  کار  به  مشغول  سرعت  به  خود 
رشته های  فارغ التحصیالن  تعداد  که  فعلی  شرایط 
مختلف از بازار کار و تقاضا بیشتر است. اگر شما جزء 
این دسته از داوطلبان هستید که حتماً می خواهید در 
از هر  قبل  فعالیت کنید،  دانشگاهی خود  زمینه رشته 
خود  عالقه  مورد  رشته های  یا  رشته  کار  بازار  به  چیز 
کار،  بازار  در  تقاضا  میزان  بر  عالوه  و  بیندازید  نگاهی 
سختی ها و شرایط کار مورد عالقه خود را هم در نظر 

بگیرید. 
وجود  زیادی  افراد  اینکه  باره  این  در  دیگر  نکته      
وارد  رشته  یک  خوب  کار  بازار  دلیل  به  که  داشته اند 
آن شده اند، اما بعدها به دالیل شرایط خاصی که آن 
به  شده  یاد  رشته  در  نتوانسته اند  است،  داشته  رشته 
کار و فعالیت مشغول شوند؛ به عنوان نمونه، در مورد 
رشته هاي پرستاری، مامایی و سایر رشته هایی که باید 
سایر  و  شب  شیفت  به  کنید،  فعالیت  بیمارستان  در 
باشید.  داشته  توجه  نیز  مشاغل  این گونه  سختی های 
خاص  سختی های  معدن،  مهندسی  مانند  رشته هایی 
مانند  رشته هایی  در  اشتغال  زمینه  در  دارد.  را  خود 
شیالت و نظایر آن هم باید بدانید که مجبور هستید در 

 به خاطر داشته باشید که
عالقه و استعداد، دو عامل مهم در

انتخاب رشته هستند، و اگر رشته هایی 
وجود دارد که هم به آنها عالقه مند 

هستید و هم استعداد کافی در فراگیري 
مفاد و مباحث علمي آن رشته ها را دارید

 حتماً این رشته ها را مشخص کرده
و بیشتر روی آنها فکر کنید



مقام معظم رهبرى: اجراى عدالت یک روح غنى، یک اراده  قوى و یک قدم ثابت الزم داردشماره 1288  دوشنبه 24 مرداد 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 16

موفقیت

مناطقی خاص فعالیت کنید. برخی از رشته ها هم وجود 
دارند که اشتغال در آن رشته ها پس از فارغ التحصیلی، 
نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری دارد و شما الزم است 
که توان مالی خانواده و خودتان یا تسهیالتی را که برای 
اشتغال در چنین رشته هایی ارائه می شود، نیز در نظر 

بگیرید.

مشورت كنید
به  رشته  انتخاب  در  آن  انجام  که  کارهایی  از  یکی 
افراد  با  مشورت  کرد،  خواهد  مؤثری  کمک  شما 
و  خواهران  یا  مادر  و  پدر  است.  اطالع  صاحب 
و  معلمان  مشاوران،  شما،  کرده  تحصیل  برادران 
طرف های  می توانند  رشته،  یک  دانشجویان  حتی 
کدام  هر  باشند.  زمینه  این  در  مشورت  برای  خوبی 
ادامه  موضوع  به  مختلفی  زوایای  از  افراد،  این  از 
دلیل  همین  به  و  می کنند  توجه  شما  تحصیل 
به  اما  کنند؛  کمک  شما  به  خوبی  به  می توانند 
انتخاب  در  را  نهایی  حرف  که  باشید  داشته  خاطر 
هستید  شما  این  زیرا  بزنید؛  شما  خود  باید  رشته 
مورد  رشته  در  سال  چهار  یا  دو  می خواهید  که 
نظرتان تحصیل کنید و بعد آینده و زندگی خود را 
افراد مختلف و صاحب  با  با آن منطبق نمایید؛ پس 
تمام  با سنجیدن  نهایت،  در  و  کنید  مشورت  اطالع 
تصمیم گیری  خودتان  زمینه،  این  در  جوانب، 

 . یید نما

سطح قابل قبول خود را مشخص كنید
می شوند،  آماده  کنکور  برای  که  زمانی  داوطلبان، 
به  می کنند؛  ترسیم  خود  برای  را  اهدافی  و  آرزوها 
چه  کنکور  از  که  می کنند  مشخص  دیگر،  عبارت 
رشته هایی  چه  در  دارند  دوست  اینکه  و  می خواهند 
داوطلبان  بیشتر  بخوانند.  درس  شهرها  کدام  در  یا 
نیز  و  کنکور  برای  را  خود  درسی  برنامه ریزی  نیز 
ساعات مطالعه و فعالیتشان را بر این اساس مشخص 
که  سراسري  آزمون  میان،  این  در  البته  می کنند؛ 
داوطلبان پشت سر می گذارند، نقش تعیین کننده ای 

در انتخاب رشته خواهد داشت. 

گروهی از داوطلبان وجود دارند که چون قباًل خیلی 
نتیجه  منتظر  فقط  نخوانده اند،  درس  و  نکرده  تالش 
که  دانشگاهی  و  رشته  هر  در  می خواهند  و  هستند 

امکان دارد، تحصیل کنند؛ اما تعدادی از داوطلبان هم 
هستند که قبولی در رشته های خاص یا دانشگاه هاي 
ویژه، برایشان اهمیت زیادی دارد. این گروه، معموالً 
شما  اگر  می شود.  شامل  را  کوشا  و  زرنگ  داوطلبان 
خاصی  هدف  که  هستید  داوطلبان  از  دسته  آن  جزو 
همین  از  که  است  بهتر  دارند،  کنکور  در  شرکت  از 
االن، کف مورد نظر خود را مشخص کنید. باید توجه 
داشته باشید که سؤاالت و نتایج کنکور، تا حد زیادی 
با دانسته ها و اطالعات فرد و تالش او مطابقت دارد؛ 
اما با این همه، اگر احساس می کنید که ممکن است 
پاسخ  سؤاالت  این  به  نباشید،  راضی  خود  نتیجه  از 
مورد  کف  نیاورده اید،  را  دلخواهتان  رتبه  اگر  دهید: 
قبول شما کدام رشته ها و دانشگاه هاست؟ آیا با توجه 
به این رتبه، دست به انتخاب رشته می زنید یا ترجیح 
را  خود  بخت  بیشتر،  تالش  با  بعد  سال  تا  می دهید 
است؛  مهم  بسیار  سؤال ها،  این  به  پاسخ  بیازمایید؟ 
زیرا به شما این امکان را می دهد تا با تأمل بیشتری 
طرف  از  بگیرید؛  تصمیم  و  کنید  فکر  زمینه  این  در 
می توانید  و  می کنید  پیدا  نیز  مشورت  امکان  دیگر، 

این زمینه بگیرید. بهترین تصمیم را در 
نکته ای که در پایان این بحث باید اشاره کنیم، آن است 
که با توکل به خدا و با برخورداري از یک روحیه باال، 
همان گونه که از زندگی و لحظات استراحت خود لذت 
می برید، برای انجام کارهایی که در باال به آن اشاره شد، 

نیز وقت بگذارید.

یکی از کارهایی که انجام آن
 در انتخاب رشته به شما کمک مؤثری 

خواهد کرد، مشورت با افراد 
صاحب اطالع است. پدر و مادر یا 

خواهران و برادران تحصیل کرده شما، 
مشاوران، معلمان و حتی دانشجویان 
یک رشته، می توانند طرف های خوبی
 برای مشورت در این زمینه باشند
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اطالعیه

 اعالم تاريخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الكترونیكي(
زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 190 الی 201

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

      بدین وسیله به اطالع داوطلبان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو 
مي رساند که دوره های 190 الی 201 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول 
ذیل برگزار خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، 
می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، 

نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو

روزهای سه شنبهشماره دورهماه

مهر
1901401/07/12
1911401/07/26

آبان
1921401/08/10
1931401/08/24

آذر
1941401/09/08
1951401/09/22

دی
1961401/10/13
1971401/10/27

بهمن
1981401/11/11
1991401/11/25

اسفند
2001401/12/02
2011401/12/16

يادآوری 1: داوطلبان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
آمد.  نخواهد  به عمل  آزمون  آنها  از  مراکز  سایر  در  چون  نمایند؛  مراجعه  نموده اند، 

)اسامی این مراکز، در سامانه ثبت نام اعالم شده است(
 7:30 ساعت:  می بایست  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  داوطلبان   :2 يادآوری 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آن،  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز  صبح 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
داوطلبان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون داوطلب خواهد شد. 
الف – شرايط و مدارک مورد نیاز برای شركت در آزمون:

براي  مي گردد،  برگزار  رایانه  طریق  از  و  الکترونیکي  به صورت  آزمون  که  آنجایي  از 
داوطلبان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست. داوطلبان می بایست با  کارت شناسایی 
معتبر، شامل: )کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه( به حوزه 

امتحانی ذی ربط مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل: دو مرحله تستي و تشریحي است 
و داوطلبان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگويي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و داوطلبان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه 
به سؤاالت پاسخ دهند. 

:)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

:)Listening Comprehension( بخش دوم: درک مطلب شفاهي – شنیداري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 

و گوی طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر داوطلب از 
طریق هدست پخش خواهد شد و داوطلبان باید، با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در ارتباط با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. داوطلبان باید توجه داشته 
نیست،  تکرار  قابل  و  باشند که متن سؤاالت شنیداري، فقط یک بار پخش مي شود 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
:)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درک مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشريحی: نوشتاري -

شامل یک سؤال است که داوطلبان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
تایپ  مهارت  از  مي بایست  قسمت  این  در  داوطلبان  دهند.  پاسخ  مربوط  سؤال  به 

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذكرات مهم:

است  الزامی  داوطلبان  برای  فیلتر(  )بدون  الیه  سه  ساده  ماسک  داشتن  همراه   -1
آزمون،  به سالن  بدون ماسک  داوطلبان  ورود  از  آزمون موظف هستند که  مراکز  و 

خودداری نماید.
2- داوطلبان می بایست کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 

عکسدار جدید یا گذرنامه( همراه خود داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  داوطلبان   –3
خودنویس، اتود، روان نویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، 
آنجایی که ممکن  از  نمایند. ضمناً  اکیداً خودداري   ... و  تلفن همراه  ماشین حساب، 
است محلي براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد، لذا 

حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل ندارند.
قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  داوطلبان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  وسایل  داشتن هرگونه  5- همراه 
تلفن همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند 
به  رسیدگي  قانون  طبق  آزمون،  جلسه  در  حساب  ماشین  یا  هندسفری  هوشمند، 
آزمون  در  گزینش  از  محرومیت  موجب  سراسري،  آزمون هاي  در  جرایم  و  تخلفات 

مي شود.
الزم  آزمون،  برگزاري  فرآیند  در  مشکل  هرگونه  آمدن  وجود  به  صورت  در   -6
از آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی  است که داوطلبان، حداکثر تا یک روز بعد 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 

نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org  
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 
نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به این سازمان، خودداری گردد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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انتخاب رشته دقیق؛ 
راهی به سوی 
پیروزی

و  نیست  آسانی  كار  دانشگاه،  و  رشته  انتخاب   
بسیاری  فرآيند، سؤال های  اين  در  كه  است  ممکن 
ذهن ما را به خود مشغول كنند؛ سؤاالتی مانند: چه 
دانشگاهی را انتخاب كنم؟ چه شغلی برای آينده من 
مناسب است؟ چه نمره ای بايد كسب كنم تا بتوانم 
سؤال هايی  و...  باشم؟  موفق  خاص  رشته  يک  در 
تصمیم  به يک  به طور مستقیم  كه  كلیدی هستند 
بزرگ مرتبط است: چه رشته ای را بايد انتخاب كنم؟ 
و  دارند  وجود  انتخاب  برای  رشته  صدها  عمل،  در 
با  نیز  می کنند  ارائه  مختلف  دانشگاه های  که  رشته هایی 
یکدیگر متفاوت هستند؛ اما شما باید رشته ای را انتخاب 
کنید که در آینده، به خاطر تصمیم امروزتان از خودتان 

راضی باشید. 
 نگران نباشید؛ آن قدرها هم که به نظر می رسد، انتخاب 
به  اینجا  در  اما دقت می طلبد.  نیست؛  کار سختی  رشته 
نکاتی که در این زمینه باید به آن توجه کنید، می پردازیم؛ 
افراد متخصص،  از  با مشاوره و کمک گرفتن  سپس شما 

می توانید رشته مناسب خود را انتخاب کنید. 
در اینجا به شما کمک می کنیم تا بدانید:

مهم  مناسب،  دانشگاهی  رشته  انتخاب  چرا   
است؟

و  ما  برای  كه  كنیم  انتخاب  را  رشته ای   چگونه 
آينده مان مناسب باشد؟

 چگونه بفهمیم كه واقعًا چه رشته دانشگاهی را 
می پسنديم؟

1. عاليق، ارزش ها و توانايی های خود را شناسايی 
كنید

 از خود نپرسید که »چه رشته ای را باید انتخاب کنم؟« 
سؤال درست این است که »چه رشته ای برای من مناسب 

است؟«
اولین قدم در انتخاب رشته مناسب برای شما، تشخیص 
و  مهم  برایتان  که  است  تحصیلی  زمینه های  درست 
ارزشمند است، و این خود می تواند به دسته های متفاوتی 

تقسیم بندی شود که یک به یک به آنها می پردازیم:
 رشته دانشگاهی خود را متناسب با توانايی هايتان 

انتخاب كنید
که  است  چیزی  آن  معنای  به  توانایی ها  کلی،  طور  به 

چه  در  شما  اینکه  فهمیدن  دهید.  انجام  می توانید  شما 
می توانید  زمینه هایی  چه  در  و  دارید  مهارت  زمینه هایی 
است  خوبی  بسیار  راه  کنید،  استفاده  مهارت ها  آن  از 
از  مجموعه ای  انتخاب  هنگام  را  پروسۀ حذف  آنکه  برای 

رشته های دانشگاهی آغاز کنید. 
احساس  خودتان  که  را  زمینه هایی  هم  باز  حال،  این  با 
بررسی  از  قبل  ندارید،  باالیی  توانایی  آنها  در  می کنید 
در  از مهارت ها صرفاً  زیرا خیلی  نگیرید؛  نادیده  درست،  
برای  مکانی  هم  دانشگاه  و  می شوند  گرفته  فرا  دانشگاه 

یادگیری است. 
 رشته های دانشگاهی را بر اساس ارزش گذاری هايی 

كه در ذهنتان داريد، انتخاب كنید
انتخاب رشته دانشگاهی، بر اساس آن چه واقعاً از درون به 
آن اعتقاد دارید، معموالً شما را در آینده به سمت شغلی 
هدایت می کند که به آن شغل عالقه مند هستید و اشتغال 

به آن برایتان لذت بخش است. 
 با این حال، در انتخاب رشته نباید فقط به ارزش گذاری 
خودتان توجه کنید. دوران دانشگاه، زمان کسب تجربه و 
کشف خودتان است، و بسیاری از  افراد در همین دوران 
تحصیل در دانشگاه است که به عالیق واقعی و اصلی خود 

پی می برند. 
عاليقتان  اساس  بر  را  خود  دانشگاهی  رشته   

انتخاب كنید
اینکه در انتخاب رشته دانشگاهی خود به عالیقتان توجه 
دوست  که  هست  کسی  چه  است.  خوب  بسیار  کنید، 
نداشته باشد در مقابل انجام کاری که به آن عالقه دارد، 
درآمد هم کسب کند؟! ولی به یاد داشته باشید که، همان 
عالیقتان  و  ارزش گذاری ها  گفتیم،  هم  پیش تر  که  طور 
و دوران تحصیل  تغییر کند،  زمان  ممکن است در طول 
در دانشگاه هم ممکن است عالیق شما را نسبت به دوران 

پیش از ورود به دانشگاه، کم رنگ تر کند. 
 رشته دانشگاهی خود را بر اساس آرزوها و آن 

چه عاشقش هستید، انتخاب كنید
شما،  عالیق  که  برسد  نظر  به  است  ممکن  اول،  نگاه  در 
فکر،  این  ولی  هستید،  عاشقش  که  است  مواردی  همان 
دست کم گرفتن آرزوهاست. درست است که آرزوهای شما 
براساس عالیقتان شکل می گیرد، ولی در حقیقت، آن چه 

به  را  شما  توانایی های  و  ارزش ها  می ورزید،  عشق  آن  به 
تحقق آرزوهای مادام العمرتان تبدیل می کند. 

دنبال کردن آرزوها، هر آن چه که باشند، یکی از بهترین 
راه ها برای انتخاب رشته است، و معموالً با کمترین میزان 
پشیمانی همراه است؛ با این حال، مانند عالیقتان، برخی از 
آرزوهای شما نیز ممکن است تازه بعد از ورود به دانشگاه 

تعریف شوند. 
واقعیت این است که بسیاری از اوقات، آرزوهای ما، آرزوی 
اطرافیانمان است و بر اثر تلقینی که طی سالیان متمادی 
همان  نیز  ما  آرزوی  که  می کنیم  فکر  است،  شده  ما  به 
است؛ برای مثال، می توان به داوطلبانی اشاره کرد که از 
درس زیست شناسی خوششان نمی آید، اما آرزوی پزشک 

شدن را در ذهن خود می پرورانند!
با دوستان و نزدیکانتان درباره عالیق خود صحبت کنید و 
نظر آنها را در مورد خودتان بپرسید. ممکن است که این 
شما  عالیق  و  ایده ها  مخالف  یا  موافق  مواردی  در  افراد، 
باشند، ولی می توانند در تصمیم گیری ها، کمک بزرگی به 

شما بکنند. 
2. آينده را در نظر بگیريد

درست است که حتماً باید عالیق، ارزش ها و آرزوهای خود 
را در انتخاب رشته تان در نظر بگیرید، ولی تمام این موارد، 
مربوط به زمان حال شما می شوند؛ پس آینده چه نقشی 
در این زمینه دارد؟ در اینجا به سؤاالتی که باید از خود 
مناسب  رشته  انتخاب  از  را  مدتی  بلند  نتایج  تا  بپرسید 

دریافت کنید، می پردازیم:
 آيا بعد از چندين سال، باز هم از آن رشته، كه 

در آن تحصیل خواهید كرد، لذت خواهید برد؟
ارزش گذاری  برایشان  که  دارید  آرزوهایی  و  عالیق  شما 
کرده اید، ولی اگر بعداً موقعیت یا نظرتان عوض شود، چه؟ 
چه کسی می تواند بگوید که 10 یا 20 یا 30 سال آینده، 

چه احساسی دارید؟
پاسخ  سؤال  این  به  باید  چگونه  که  نیستید  مطمئن  اگر 
بگیرید؛  نظر  در  را  گسترده تر  و  کلی تر  دیدگاهی  دهید، 
مثاًل به جای انتخاب شاخه ای خاص از زیست شناسی، که 
کنید  انتخاب  را  کلی تر  شاخه  آن  ندارید،  آشنایی  آن  با 
رشته  این  تخصصی تر  شاخه های  به  ورود  برای  بعدها  تا 

تصمیم بگیرید. 

آینده
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  آيا فرصت شغلی دارد؟
به  از گرفتن مدرکتان می توانید  بعد  آیا  به عبارت دیگر، 
بیابید؟  خود  تحصیلی  رشتۀ   زمینه  در  را  شغلی  راحتی 
نیاز  درست  بررسی  و  تحقیق  به  خود  موضوع،  این  البته 
دارد. مشاغلی را که پس از فراغت از تحصیل در هر رشتۀ  
تحصیلی می توانید به آنها مشغول شوید، به خوبی بررسی 
کنید. ممکن است که اسم خیلی از مشاغل موجود، حتی 

به گوشتان هم نخورده باشد!  
خواهد  وجود  همچنان  آينده  در  شغل  اين  آيا   

داشت؟
ما در دنیایی زندگی می کنیم که جریان سریع پیشرفت 
هوش  است.  سرسام آور  بسیار  نوآوری،  و  تکنولوژی 
مصنوعی و ماشینی شدن بسیاری از چیزها، در حال تغییر 
دادن قاعده بازی هستند و این تغییر، در آینده بیشتر هم 

می شود. 
و  باشید  داده  »بله«  پاسخ  قبلی  سؤال  به  است  ممکن 
بگویید که فرصت شغلی این رشته، اکنون موجود است، 
ولی آیا آن فرصت شغلی در 10 سال آینده نیز وجوددارد؟ 
برخی از مشاغل پایه ای ممکن است که در سال های آینده 

به کلی حذف شوند. 
 آيا درآمد كافی دارد؟

با  که  باشید  افرادی  از  دسته  آن  جزء  شما  است  ممکن 
قاطعیت می گویند درآمد، در جریان تصمیم گیری هایشان 
چندان اهمیتی ندارد، ولی بهتر است که با خودتان صادق 
باشید؛ چون درآمد داشتن از شغل مورد نظر، برای همگان 

بسیار مهم است. 
هیچ کس دوست ندارد که در آینده با مشکل مالی مواجه 
شوید،  مستقل  بعدها  که  دارید  قصد  اگر  بنابراین،  شود؛ 
مهم است آن چه را که به عنوان درآمد در مقابل شغلتان 

دریافت می کنید، حتماً در نظر داشته باشید. 
3. انتخاب دانشگاه مناسب 

اینکه شما در پایان تحصیل خود، تنها مدرکی را با مهر و 
امضا دریافت کنید، چندان به کارتان نخواهد آمد. مدرک 
شما و اعتبار آن، بستگی زیادی به صادر کننده مدرک و 

مکانی دارد که در آن تحصیل می کنید. 
 انتخاب دانشگاه متناسب با رشته ای كه انتخاب 

می كنید 
ای  شده  شناخته  و  معروف  دانشگاه های  که  حالی  در 
می دهند  ترجیح  داوطلبان   اکثریت  که  دارند  وجود 
دانشگاه ها  از  بسیاری  شوند،  وارد  آنها  به  تحصیل  برای 
قوی  خاص  زمینه هایی  و  رشته ها  در  که  هستند  نیز 
این  در  بررسی  و  تحقیق  اهمیت  نباید  پس  هستند؛ 
مورد را نیز فراموش کرد. با انتخاب دانشگاه متناسب با 
آینده  در  اینکه  احتمال  می کنید،  انتخاب  که  رشته ای 
نیز تحصیالت خود را در مقاطع باالتر بتوانید در همان 

جا ادامه دهید، افزایش می یابد. 
درست است که یکی از نکات مثبت تحصیل در دانشگاه های 
بزرگ، گستره وسیع رشته ها، واحدهای درسی، کارگاه ها 
و آزمایشگاه  های مجهز و مدارکی است که آن دانشگاه ها 
ارائه می دهند، ولی نگذارید که این موضوع،  شما را نسبت 
به دانشگاه های دیگر دلسرد کند. در نهایت، اگر شما قصد 
ادامه تحصیل در رشته مورد نظرتان را داشته باشید، زمینه 
تحصیلی شما در آینده، تخصصی تر می شود و انتخاب های 

شما نیز محدودتر خواهد شد. 
بسیار  می كنید،  انتخاب  كه  دانشگاهی  مکان   

مهم است
که  را  شهری  یا  مکانی  موقعیت  دانشگاه،  انتخاب  برای 
دانشگاه در آن قرار دارد، نیز باید در نظر بگیرید. آیا شرایط 
از پِس  آیا می توانید  از خانواده خود را دارید؟  دور شدن 

هزینه های مربوط به زندگی در شهرهای دیگر برآیید؟ 
از تهیه لیستی از دانشگاه ها و رشته هایی  در نهایت، بعد 
که برای انتخاب مّدنظر دارید، می توانید لیست خود را بر 
اساس رشته هایی که هر دانشگاه ارائه می کند و رشته هایی 

که مناسب شماست، محدودتر کنید. 
4. به خود فرصت دهید

استرس  دچار  خود،  دانشگاهی  رشته  انتخاب  برای  اگر 
شده اید، عجله نکنید و کمی  بیشتر به خود زمان بدهید 
تا بتوانید در این مورد، درست تصمیم بگیرید. تصمیمات 
را  مطلوبی  نتایج  معموالً  استرس،  با  همراه  و  عجوالنه 

برایتان به همراه نخواهند داشت. 
5. كمک دريافت كنید

انتخاب رشته، تصمیمی است که خود شما باید بگیرید؛ با 
این حال، اگر نیاز به کمک دارید، حتماً آن را از افراد دارای 

صالحیت دریافت کنید:
 با مشاوران تحصیلی صحبت كنید

زمینه  این  در  که  تحصیلی،  مشاوران  از  بهتر  کسی  چه 
اطالعاتی که  با  دارند، می توانند کمکتان کنند؟  تخصص 
آنها در زمینه رشته های تحصیلی و دانشگاه ها در اختیار 
شما قرار می دهند، می توانید با آرامش و آگاهی بیشتری 

انتخاب رشته کنید. 
صحبت  مختلف  رشته های  فارغ التحصیالن  با   

كنید
افرادی  خصوص  )به  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  از  برخی 
کرده اند(  انتخاب  عالقه  با  را  خود  تحصیلی  رشته  که 
می توانند شما را در زمینه مشاغل مختلف راهنمایی کنند 
و دیدگاهی بلند مدت در مورد رشته و فرصت های شغلی 

مرتبط با آنها در اختیارتان قرار دهند. 
 با هم دوره ای های خود صحبت كنید

از  خوبی  منبع  معموالً  شما  همکالسی های  و  دوستان 
ایده ها و انگیزه ها هستند. درست است که آنها مانند افراد 
زمینه  در  را  الزم  آگاهی  و  دانش  متخصص،  و  حرفه ای 
رشته های دانشگاهی ندارند، ولی به خوبی درک می کنند 
در  هم  آنها  می گذرانید.  سر  از  را  دورانی  چه  شما  که 
شرایط یکسان با شما هستند؛ پس با آنها صحبت کنید و 

پیشنهادهایشان را نادیده نگیرید. 
 با والدين خود گفت و گو كنید

والدین شما، در تمام مراحل زندگی تان همراهتان بوده اند 
و امروز نیز  با دلسوزی در کنار شما هستند. 

البته پیشنهادهای والدین شما زمانی مؤثر خواهد بود که 
بر آن چیزی که برخالف میل شماست، اصرار نورزند؛ چون 
در نهایت، کسی که قرار است تصمیم نهایی را بگیرد، خود 

شما هستید. 
6. هر گونه معايب و نقاط منفی را
 قبل از انتخاب رشته بررسی كنید

یک رشته ایده آل را برای خود در دانشگاه )با تمام مزایا، 
نقطه منفی آن  آینده مناسب( تصور کنید.  و  زیاد  عالقه 

چیست؟ بله، درست است؛ چیزی به ذهنتان نمی رسد. 
قطعاً هر رشته ای مزایا و معایب خود را دارد. تنها کاری که 
شما باید بکنید، این است که این نقاط منفی را شناسایی 
آنها  با  مواجهه  هنگام  کنیدکه  حاصل  اطمینان  و  کنید 

می توانید مدیریتشان کنید. 
دارد  احتمال  چقدر  که  کنید  مشخص  خودتان  برای 
که  طور  همان  دهید.  تغییر  بعداً  را  انتخابی تان  رشته 
گفته شد، بسیاری از افراد، ممکن است که در دانشگاه 
به فکر تغییر رشته بیفتند؛ پس بهتر است از قبل بدانید 
که در صورت گرفتن این تصمیم، چه هزینه هایی را باید 
بپردازید. آیا اصاًل پیش نیازهای الزم را برای انجام این 
تردید  زمینه  این  در  همچنان  اگر  داشت؟  خواهید  کار 
انتخاب  از  و  کرده  انتخاب  را  کلی تر  رشته هایی  دارید، 

کنید.  اجتناب  تخصصی تر هستند،  که  رشته هایی 
برای تشخیص نکات منفی، به فرصت های شغلی، دانشگاه 
مناسب و تمام مواردی را که اینجا گفته شد، توجه کنید. 
آن چه اهمیت دارد، این است که هرگز مستقیماً به دنبال 
آسان ترین گزینه نروید و راهی را انتخاب کنید که به آن 
افتخار خواهید کرد و شما را به سمت هدفی که در ذهن 

دارید، سوق می دهد. 
7. با حقیقت روبرو شويد 

یک نکته اصلی که در پایان این جستار باید به آن پرداخته 
واقعیات  اساس  بر  انتخابتان  نهایی  کردن  بررسی  شود، 
موجود است. لزوماً رشته ای که از نظر بسیاری افراد، یک 
رشته ایده آل است، برای شما بهترین نخواهد بود. تصمیم 
نهایی را با توجه به شرایط و امکانات خود بسنجید و قبل 
این  این بزرگترین تصمیم زندگی تان را بگیرید،  اینکه  از 

سؤاالت را دوباره از خود بپرسید:
 چه شغلی برای من در آينده مناسب است؟ 

 آيا رشته ای كه انتخاب كرده ام، مرا برای رسیدن 
به آن شغل كمک می كند؟

 چه دانشگاهی برای رشته ای كه انتخاب كرده ام، 
مناسب است؟

 آيا رشته ای را كه انتخاب كرده ام، با توانايی ها و 
مهارت های من سازگار است؟

را  خود  انتخاب  منفی  نقاط  و  معايب  تمام  آيا   
بررسی كرده ام؟

پایان  به  دبیرستان  مقطع  که  کنید  یادآوری  خود  به 
رسیده است و اکنون به مرحله جدیدی از تحصیل خود 
وارد می شوید و باید با خود صادق باشید و برای انتخاب 

رشته تان، واقع بینانه تصمیم بگیرید. 
به طور خالصه، برای انتخاب رشته مناسب برای خود، به 
عالیق، توانایی ها، مهارت ها و آرزوهای خویش توجه کنید 
و آینده شغلی و درآمد مناسب مجموعه رشته های انتخابی 
را نیز برای خود در نظر بگیرید، و اگر در این پروسه نیاز 
به کمک داشتید، با افراد حرفه ای و متخصص، اطرافیان و 

والدینتان مشورت کنید. 
مطمئناً در پروسه انتخاب رشته، گاهی دچار سردرگمی 
گفته  موارد  قدم  به  قدم  اگر  حال،  این  با  شد؛  خواهید 
بررسی  را  موارد  آن  واقع بینانه  و  کنید  دنبال  را  شده 
و  شد  خواهد  آسان تر  بسیار  برایتان  پروسه  این  کنید، 
قطعاً در آینده از تصمیم خود رضایت بیشتری خواهید 

داشت. 

آینده
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سـازمان  آمـاری  و  فنـی   معـاون 
درج  از  كشـور،  آمـوزش  سـنجش 
پاسـخنامه رتبه هـای زيـر 100 هزار 
آزمايشـی  گروه هـای  در  كشـوری 
علـوم  فنـی،  و  رياضـی  علـوم 
تجربی و علـوم انسـانی و همچنین 
رتبه هـای كشـوری زيـر 20 هزار در 
گـروه آزمايشـی هنـر و زبان هـای 
خارجـی در كارنامـه داوطلبان خبر 

داد.
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـنجش، دکتـر احسـان جمالـی گفـت: 
داوطلبـان بـا رتبه هـای زیـر 100 هـزار 
آزمایشـی  علوم  کشـوری در گروه هـای 
ریاضـی و فنـی، علـوم تجربـی و علـوم 
انسـانی و همچنیـن رتبه هـای کشـوری 
آزمایشـی  گروه هـای  در  هـزار  زیـر 20 
می تواننـد  خارجـی،  زبان هـای  و  هنـر 
بـا مراجعـه بـه کارنامه منتشـر شـده در 
سـنجش  سـازمان  اطالع رسـانی  درگاه 
از  پاسخنامه شـان،  مشـاهده  انتخـاب  و 
پاسـخ های خـود و کلیـد نهایی سـؤاالت 
که در  کنار پاسـخ هر سـؤال درج شـده 

اسـت، آگاهـی یابنـد.

وی در مـورد انتخـاب رشـته داوطلبـان 
نیـز گفـت: داوطلبـان مجـاز بـه انتخاب 
رشـته، می تواننـد حداکثر 150کدرشـته 
محـل را در فـرم نهایـی انتخـاب رشـته 
خـود درج نماینـد و پـس از تأیید نهایی 
انتخاب رشـته از سـوی متقاضی، شماره 
15 رقمـی از سـوی سیسـتم بـه عنـوان 
رسـید در اختیـار وی قـرار داده خواهـد 
تأییـد  پیامـک  آن،  بـر  عـالوه  و  شـد 
می شـود.  ارسـال  داوطلـب  بـرای  نیـز 
داوطلبـان بایـد توجه داشـته باشـند که 
فقـط یـک بـار اجـازه انتخـاب رشـته به 
هـر فـرد داده می شـود و تا پایـان مهلت 
قانونـی انتخـاب رشـته، امـکان حداکثـر 
دارد  وجـود  ویرایـش  امـکان  بـار  پنـج 
و پـس از هـر بـار ویرایـش نیـز پیامـک 
انجـام ویرایـش بـرای متقاضیان ارسـال 

می شـود.
معـاون فنـی و آمـاری سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور، خاطرنشـان کـرد: همـه 
داوطلبانی که در آزمون سراسـری ثبت نام 
کرده انـد، اعـم از اینکـه مجاز یـا غیر مجاز 
بـه انتخـاب رشـته های بـا آزمـون شـده 
باشـند، و داوطلبانـی کـه در یـک گـروه 

آزمایشـی یـا در دو یا سـه گروه آزمایشـی 
شـرکت کرده انـد، در یـک فـرم و حداکثر 
تـا 150 رشـته محـل، اعم از رشـته های با 
اسـاس  بـر  صرفـاً  آزمون و رشـته های 
سـوابق تحصیلی، می توانند انتخاب رشـته 
کننـد و فرآینـد انتخـاب رشـته ایـن دو، 
جداگانـه نخواهـد بـود و نیازی بـه ثبت نام 
سیسـتم  در  مجـدد  رشـته  انتخـاب  و 
مربـوط به رشـته محل هـای صرفاً سـوابق 

ندارند. تحصیلـی 
صورتـی  در  داد:  ادامـه  جمالـی  دکتـر 

انتخـاب  بـار  یـک  کـه  داوطلبـی  کـه 
انتخـاب  فـرم  در  اسـت،  کـرده  رشـته 
رشـته )بخـش صرفـاً بـر اسـاس سـوابق 
و  ثبت نـام  بـه  اقـدام  نیـز  تحصیلـی( 
انتخـاب رشـته نمایـد، فرم تکمیل شـده 
بخـش صرفاً بـر اساس سـوابق تحصیلی 
فـرم  فقـط  و  شـده  ابطـال  وی  بـرای 
انتخـاب رشـته اول، کـه شـامل رشـته 
سـوابق  صرفـاً  و  آزمـون  بـا  محل هـای 
تحصیلـی اسـت، بـرای داوطلـب مـالک 

عمـل قـرار خواهـد گرفـت.

ادامه از صفحه اول
داوطلبانـی کـه مجـاز بـه انتخاب رشـته 
رشـته محل های  کـد  بایـد  شـده اند، 
مـورد نظـر خـود را برابـر ضوابطـی کـه 
رشـته  انتخـاب  راهنمـای  دفترچـه  در 
و  نماینـد  اسـتخراج  اسـت،  شـده  درج 
بـه ترتیـب تقـدم عالقـه مرتـب کننـد و 
پـس از آن، کدرشـته های انتخابـی خود 
را ابتـدا در فـرم پیش نویـس منـدرج در 
انتهـای دفترچه راهنمای انتخاب رشـته 
درج کـرده و پـس از اطمینـان از صحت 
انتخابی شـان،  رشـته محل های  کـد 
بـر اسـاس دسـتورالعمل نحـوه انتخـاب 
رشـته، نسـبت بـه تکمیـل فـرم انتخاب 

رشـته خـود اقـدام کننـد.
رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور، 
افـزود: بـا توجـه به اینکـه پـس از اعالم 

درخواسـت های  آزمـون،  نهایـی  نتایـج 
اشـتباه در انتخـاب رشـته، در سـازمان 
الزم  نیسـت،  بررسـی  قابـل  سـنجش 
اسـت کـه داوطلبـان در کنتـرل دقیـق 

آنهـا  درج  و  خـود  انتخابـی  رشـته های 
در فـرم انتخـاب رشـته، دقـت الزم را به 
عمـل آورنـد؛ زیرا مسـؤولیت درج و ثبت 
انتخـاب  فـرم  در  رشـته محل ها  نهایـی 

رشـته، صرفـاً بـا شـخص داوطلب اسـت 
قابـل  زمینـه،  ایـن  در  ادعایـی  هیـچ  و 

پذیـرش نخواهـد بـود.
دکتـر پورعبـاس، در پایـان، خاطرنشـان 
کـرد: داوطلبان باید توجه داشـته باشـند 
کـه فقط یـک بـار اجـازه انتخاب رشـته 
بـه هـر فـرد داده می شـود، و تـا پایـان 
امـکان  رشـته،  انتخـاب  قانونـی  مهلـت 
حداکثـر پنـج بـار ویرایـش وجـود دارد 
و پـس از هـر بـار ویرایـش نیـز پیامـک 
انجـام ویرایـش بـرای متقاضیان ارسـال 
می شـود. ضمنـاً بـه داوطلبانـی کـه قباًل 
انتخـاب رشـته نموده انـد، در ایـن زمـان 
کـه،  داده می شـود  فرصـت  باقی مانـده، 
در صـورت تمایـل، یـک بـار دیگـر نیـز 
نسـبت بـه ویرایـش فـرم انتخاب رشـته 

نمایند. اقـدام  خـود 

معاون فنی و آماری سازمان سنجش اعالم کرد

مهلت انتخاب رشته آزمون رسارسی تا پایان امشب متديد شد
رئیس سازمان سنجش خبر داد

برای داوطلبان پس از انتخاب رشته پیامک تأيید ارسال می شود


