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نکته

با چه شرایطی در آزمون هاي آزمایشي شرکت کنیم؟
یادداشت هفته

آزمون هاي  در  شرکت  که  کرد  تأکید  باید  دیگر،  بیان  به 
آزمایشي، یک جدیت خاصي از سوي افراد شرکت کننده در 
آنها مي طلبد، و اگر این آزمون ها داراي ضرورت ها و شرایط 
مندرج در سطور ذیل باشند و داوطلبان، توصیه هاي ذکر شده 
در این سطور را به کار بندند، شرکت در این آزمون ها مفید 
انرژي و  خواهد بود و در غیر این صورت، جز اتالف وقت، 
سرمایه مادي و معنوي، چیزي را براي این افراد در بر نخواهد 

داشت.
این شرایط عبارتند از:

مؤسسات  یا  آموزشگاه ها  از سوي  آزمایشي  آزمون هاي   -1
مجاز برگزار شود؛

2- آزمون هاي مورد نظر، آزمون هاي استاندارد باشد؛
3- آزمون ها به صورت مرحله اي برگزار شود؛ یعني در فواصل 
کوتاه برگزار شده و از مباحث معّین که در فاصله دو آزمون، 

داوطلب به مطالعه آنها مي پردازد، پرسش طرح شود؛
نوبت  یا چند  پایان تمام آزمون هاي مرحله اي، یک  4- در 
آزمون از کل مباحث و متون مربوط به هر گروه آزمایشي یا 

رشته تحصیلي نیز به عمل آید )آ زمون جامع(؛
5- پس از برگزاري هر آزمون آزمایشي )مرحله اي یا جامع(، 
کارنامه کاملي از نمرات تفکیکي داوطلب در هر درس، رتبه 
علمي داوطلب در میان شرکت کنندگان و ... براي اطالع وي 
از وضعیت خویش، از سوي مؤسسه برگزار کننده آزمون صادر 

شود؛ 
آزمون هاي  برگزاري  فضاي  مجموع  در  و  مکان  زمان،   -6
آزمایشي، نمونه کاملي از آزمون اصلي باشد تا داوطلب بتواند 
به تمرین و تکرار موقعیتي شبیه به حضور خود در جلسه 

آزمون اصلي بپردازد؛ 
7- منابع و مباحثي که از آنها در هر مرحله از آزمون هاي 
آزمایشي یا آزمون جامع، سؤال طرح مي شود، به طور کامل از 

سوي مرجع برگزار کننده آزمون در آغاز مشخص شود؛
8- داوطلب با مطالعه دقیق منابع مربوط به هر مرحله از 
آزمون آزمایشي، در جلسه آزمون حاضر شود و به پاسخگویي 

)تست زني( بپردازد؛
برگزاري هر مرحله و دریافت کارنامه  از  9- داوطلب، پس 
آن مرحله از آزمون، نسبت به رفع خطاها، نقطه  ضعف ها و 
کاستي هاي علمي خود اقدام کند و با پشتوانه  بیشتري براي 

حضور موفق در مرحله بعدي آزمون،گام بردارد؛ 
10- داوطلب فرض را بر این بگذارد که هر مرحله از آزمون هاي 
تمرین  ضمن  بنابراین،  است؛  اصلي  آزمون  یک  آزمایشي، 
مهارت هایي مانند نحوة تست زني، تنظیم وقت پاسخگویي به 

هر سؤال و ...، آن را کاماًل جدي بگیرد؛
11- با کسب رتبه مطلوب در یک یا چند مرحله از آزمون هاي 
آزمایشي، به آن رتبه مغرور نشود و بداند که شرایط روحي 
و رواني داوطلب در آزمون اصلي، تعداد داوطلبان، سؤاالت 
به گونه دیگري  آزمون، و شرایط کلي آزمون، در هر حال 
است، و این آزمون ها، هر چند به استانداردهاي آزمون اصلي 
نیز نزدیک باشند، قطعاً قابل مقایسه با آزمون اصلي )آزمون 
سراسري یا کارشناسي ارشد( نیستند و آزمون اصلي، آزمون 
متفاوتي است؛ آزموني که به هر حال فضاي آن، نه مجازي و 

آزمایشي، بلکه واقعي و حقیقي است. 
موفق باشيد

و  کارشناسي ارشد  آزمون هاي  برگزاري  از  پس  ساله  هر 
و  مؤسسات  آزمایشي  آزمون هاي  در  ثبت نام  سراسري، 
از سوي داوطلبان پرشمار  آموزشگاه هاي مجاز و غیرمجاز، 
آزمون هاي  در  موفق  حضور  و  آمادگي  براي  آزمون ها  این 
سال آینده آغاز مي شود. بحث ما در این شماره آن است که 
آزمون هاي آزمایشي که براي سنجش آموخته هاي داوطلبان 
آزمون هاي مقاطع مختلف دانشگاهي و افزایش مهارت هاي 
پاسخگویي آنها پیش از برگزاري آزمون اصلي اجرا مي شود، بر 
فرض استاندارد بودن، تا چه حد مي تواند یاري رسان داوطلبان 
در جهت بهبود کیفیت حضور آنها در یکي از آزمون هاي ورود 

به دانشگاه ها باشد.
نکته اساسي و قابل ذکر در مورد آزمون هاي آزمایشي، که 
بعضاً از سوي داوطلبان مورد غفلت قرار مي گیرد و روي آن، 
درنگ و تأمل کافي نمي شود، این است که برخي از مشتاقان 
به ادامه تحصیل، بدون آنکه مطالعه کافي و عمیق روي متون 
و منابع درسي گروه یا رشته مورد نظر خود داشته باشند، 
داوطلب شرکت در این گونه آزمون ها مي شوند. انجام این کار 
باعث مي شود که داوطلب، به جاي آنکه با دقت کافي و تکیه 
بر آموخته ها، محفوظات و دانش خویش به تست ها پاسخ 
دهد، به محض برخورد با پرسش هاي دشوار، به طور تصادفي 
گزینه اي از گزینه هاي چهارگانه را انتخاب  کند؛ اما غافل از 
آنکه با انجام این کار، ضمن دریافت نمره منفي و کسب رتبه 
نامطلوب، هدف وي نیز تأمین نمي شود؛ زیرا هدف اصلي از 
شرکت در این گونه آزمون ها آن است که داوطلب به کسب 
تجربه یا تجاربي مفید براي شرکِت هدفمندانه تر و آگاهانه تر 
کارشناسي ارشد(  یا  )کارشناسي  اصلي  سراسري  آزمون  در 
بپردازد و جلسه اي شبیه به جلسه آزمون اصلي را براي خود 
تداعي کند؛ اما عدم مواجهه واقعي با این مسأله ، باعث مي شود 
که چنین داوطلبي، ضمن به هدر دادن مبلغ یا مبالغي که 
براي شرکت  در آزمون هاي آزمایشي پرداخت کرده است، 
هیچ گونه تجربه مفیدي در این زمینه به دست نیاورد و نوعي 

دلزدگي نسبت به آزمون اصلي نیز در وي ایجاد شود.

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش 
ــه منظــور ســهولت اطاع رســاني  کشــور، ب
و تســريع در انعــکاس اخبــار ايــن ســازمان، 
ــاني  ــال اطاع رس ــاد کان ــه ايج ــدام ب اق

در پيام رسان های داخلی کرده است.
کاربـران محتـرم پيـام رسـان های داخلـی، با 
ورود بـه نشـانی های اعـام شـده مي توانند با 
عضويـت در کانال واحـد خبر و اطاع رسـانی 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، از اخبار و 

مطالـب مرتبـط بهره منـد گردند.

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

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 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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3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

کشور  همراه  تلفن  برنامه نويسی  ماراتن  دهمين 
در  شريف،  صنعتی  دانشگاه  همت   (MPM10)به 
روزهای 31 شهريور تا اول مهر ماه امسال در محل 

صندوق نوآوری و شکوفايی برگزار می شود. 
این رویداد، یکی از بزرگترین، معتبرترین و با سابقه ترین 
که  است  همراه  تلفن  برنامه نویسی  حوزه  در  مسابقات 
همچنین  و  خالقانه  و  بکر  ایده های  شناسایی  هدف  با 
شناسایی برنامه نویسان مستعد و برجسته کشور و ورود این 
افراد به بازار کار، به همت دانشگاه صنعتی شریف و گروه 

فناوری اطالعات شریف برگزار می شود.
ماه  این مسابقات 25 شهریور  در  ثبت نام  آخرین مهلت 
بر  عالوه  مسابقات،  این  برتر  است. تیم های  شده  اعالم 
دریافت جوایز نقدی و غیرنقدی، شانس بسیار باالیی برای 
استخدام در شرکت های معتبر حوزه ICT و کمیته ارتباط 

با صنعت مسابقات نیز خواهند داشت.
مرحله  می شود:  برگزار  مرحله  دو  طی  مسابقات  این 
اول مسابقات، طی دو روز چهارشنبه 30 شهریور ماه و 

پنجشنبه 31 شهریور ماه برگزار خواهد شد.
در این دو روز، مسابقات رأس ساعت 9 صبح آغاز می شود 
ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان در  تا ساعت 18  و 
سالن  در  حضوری  صورت  به  مدت،  این  در  مسابقات، 
مسابقات مستقر خواهند بود و بعد از ساعت 18 از سالن 
صورت  به  می توانند  ولی  شد؛  خواهند  خارج  مسابقات 
آن الین پاسخ های چالش ها را به سامانه مسابقات ارسال 

کنند.
 در مرحله اول، شرکت کنندگان با ورود به سامانه مسابقات، 
چالش های رویداد را دریافت می کنند و به مدت 48 ساعت 

فرصت خواهند داشت تا پاسخ های خود را برای چالش های 
مسابقه ارسال کنند.

مرحله اول، رأس ساعت 9 صبح روز 30 شهریور ماه آغاز 
می شود و رأس ساعت 10 صبح روز جمعه یکم مهر ماه به 

پایان می رسد )48 ساعت(.
پس از پایان 48 ساعت مسابقه، 10 تیمی که بیشترین 
امتیاز را از تیم داوری دریافت می کنند، به مرحله نهایی 

این مسابقات راه پیدا خواهند کرد.
مرحله نهایی یا فینال مسابقات، به صورت غیرحضوری و 
آن الین برگزار خواهد شد. این مرحله حدود ساعت 14 
روز جمعه یکم مهر ماه آغاز می شود و تیم های راه یافته 
به مرحله دوم، به مدت 10 دقیقه فرصت خواهد داشت 
که به ارائه ایده و برنامه خود بپردازند. در نهایت، تیم های 
برتر، با توجه به امتیاز مرحله اول و دوم مسابقه، مشخص 

خواهند شد.
به  مسابقات،  این  در  ثبت نام  که  است  یادآوری  به  الزم 

صورت تیمی است و تیم ها باید حداقل دو نفر و حداکثر 
چهار نفر عضو داشته باشند. ضمناً ثبت نام انفرادی هم مورد 
قبول است و تیم سازی برای ثبت نام های انفرادی در روز 

اول مسابقه انجام خواهد شد.
شرکت در ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه، می تواند فواید 
و مزایای متعددی برای شرکت کنندگان در آن ایجاد کند 
که مهم ترین آنها عبارتند از: »حضور در یک محیط جدی 
و واقعی به منظور سنجش توانایی های فردی«، »سنجش 
برای  گروهی  کارِ  در یک  تیمی ها  با هم  ارتباط  کیفیت 
و  ضعف  نقاط  با  »آشنایی  مشترک«،  هدف  به  رسیدن 
قوت شخصی یا تیمی در مواجهه با چالش های واقعی«،  
تا  که  مباحث  این  آموزش  و  مباحث جدید  با  »آشنایی 
به حال با آن رو برو نشده ایم«، »ارتباط با افراد با تجربه و 
حرفه ای که در حین مسابقه به عنوان داور و مشاور در کنار 
شرکت کنندگان هستند«، »ارتباط با مدیران شرکت های 
بزرگ حوزه فناوری اطالعات که به عنوان مشاور در حین 
مسابقه در کنار شرکت کنندگان هستند«،  »امکان مصاحبه 
با شرکت کنندگان و استخدام آنها در شرکت های بزرگ 
در  شرکت کنندگان  معرفی  »امکان  اطالعات«،   فناوری 
مسابقات به شتاب دهنده ها و مراکز رشد«، »امکان جذب 
سرمایه و اسپانسر برای استارتاپ ها«، »دریافت جوایز نقدی 
و غیرنقدی« و »عضویت در خانواده بزرگ Sharif ICT و 

استفاده از امکانات این سامانه”.
عالقه مندان می توانند، به منظور ثبت نام در این مسابقات و 
  http://mpm.sharif.ir :کسب اطالعات بیشتر، به سایت
با دبیرخانه این رویداد به شماره تلفن:  یا  مراجعه کنند 

5-66028963-021 تماس بگیرند.

آخرین مهلت ثبت نام در دهمین ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه کشور

رئيس مرکز سنجش، پذيرش و امور 
فارغ التحصيلی دانشگاه آزاد اسامی، 
برای  تأخير  با  ثبت نام  امکان  از 
پذيرفته شدگان سال يا سال های قبل 

دانشگاه آزاد خبر داد. 
اشاره  با  طباطبایی،  معصومه  دکتر 
برای  تأخیر  با  ثبت نام  امکان  به 
پذیرفته شدگان، اظهار کرد: کلیه کسانی 
در  قبل،  سال های  یا  قبل  سال  در  که 
شده اند،  پذیرفته  مقطعی  و  رشته  هر 
می توانند به واحدهای دانشگاهی که در 

آن پذیرفته شده اند، مراجعه کنند.
امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  رئیس 
فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد، افزود: البته 
یا  باشند  خدمت  مشمول  که  افرادی 

مشکل نظام وظیفه دارند، امکان ثبت نام 
ندارند.

دکتر طباطبایی افزود: به واحدها تأکید شده 
است اگر یک مجموعه ابهاماتی در ارتباط با 
پذیرش این دسته از پذیرفته شدگان دارند 
)مثالً اینکه یک رشته قبالً فعال بوده و در 
یا یک مجموعه  حال حاضر فعال نیست 
تغییراتی در نام رشته و سرفصل ها اتفاق 
افتاده است(، می توانند با مرکز سنجش و 
پذیرش دانشگاه آزاد مکاتبه کنند و ما به آنها 
راهکارهایی را در این زمینه ارائه خواهیم داد.

وی، با بیان اینکه ترم های عدم مراجعه برای 
احتساب  بدون  مرخصی  پذیرفته شدگان، 
نظر گرفته خواهد شد، گفت:  سنوات در 
ثبت نام این دسته افراد، باید قبل از شروع ترم 

تحصیلی انجام شود و برای نیمسال تحصیلی 
ماه  پایان شهریور  تا  افراد حداکثر  جدید، 
فرصت دارند که به واحدهای پذیرفته شده 

خود مراجعه کنند.
سال گذشته دانشگاه آزاد دستورالعملی 
که  بود  کرده  صادر  خصوص  این  در 
یا  پذیرفته شدگان  است:  شرح  این  به 
از  مختلف  دالیل  به  که  دانشجویانی 
جمله  از  مانده اند؛  باز  تحصیل  ادامه 
اینکه ترک تحصیل کرده یا عدم مراجعه 
داشته و در صورت قبولی ثبت نام نکرده 
دانشجویانی  جز  )به  داده اند  انصراف  یا 
که به دلیل وضعیت نامطلوب تحصیلی، 
صورت  در  شده اند(،  آموزشی  اخراج 
تا  1400 ماه  مهر   1 تاریخ  از  مراجعه 

مرخصی  ثبت   ،1401 ماه  شهریور   31
بدون احتساب در سنوات در نیمسال های 

عدم مراجعه آنان، بالمانع است.
دانشجویان  مشمول  دستورالعمل،  این 
تحصیالت تکمیلی که پایان نامه و رساله 
برای  و  نمی شود  است،  مانده  باقی  آنها 
دانشجویان، برابر ضوابط و مقررات آموزشی 
و با رعایت قوانین نظام وظیفه در خصوص 

آقایان تصمیم گیری می شود.
ضمناً برای افرادی که رشته گرایش آنها 
در  و  نیست  دایر  دانشگاهی  واحد  در 
شرایط کنونی واحد یا مرکز محل قبولی 
تعیین  ندارد،  دانشجو  پذیرش  آنان، 
و  سنجش  مرکز  با  متقاضیان  تکلیف 

پذیرش دانشگاه آزاد است.

رئيس مرکز سنجش دانشگاه آزاد خبر داد 

امکان ثبت نام با تأخیر برای پذیرفته شدگان سال های قبل دانشگاه آزاد 
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نتايج نهايی آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 گروه 
علوم پزشکی، روز شنبه 12 شهريور ماه، در سايت 

مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 گروه علوم 
پزشکی، روز شنبه 12 شهریور ماه در سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی اعالم شد.
سنجش  مرکز  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 

آموزش پزشکی، از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.
آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال 1401 در 
علوم  دانشگاه های  در  رشته  برای 86  امتحانی  34 حوزه 

پزشکی، در روزهای 5 و 6 خرداد برگزار شد.
کارشناسی ارشد  آزمون  در  نفر   464 و  هزار   59 تعداد 
ناپیوسته رشته های گروه علوم پزشکی سال 1401 ثبت نام 
کرده بودند و تعداد 64 هزار و 175 نفر، به دلیل شرکت 

در دو رشته، ثبت نام کننده نهایی در این آزمون بودند.
از این میان، تعداد 48 هزار و 481 در جلسه آزمون شرکت 
کرده بودند و از میان حاضران در آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوسته رشته های گروه علوم پزشکی سال 1401، تعداد 
و در  انتخاب رشته شدند،  به  نفر مجاز  41 هزار و 952 

نهایت 5 هزار و 19 نفر در این آزمون قبول شدند.
ثبت نام  شرایط  پزشکی،  آموزش  مرکزسنجش 
و  کارشناسی ارشد  دوره  ورودی  آزمون  پذیرفته شدگان 
متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان با آزمون 
و بدون آزمون سال تحصیلی 1401-1402 را اعالم کرد.

روزهای مشخص  از  یکی  دانشگاه، طی  ثبت نام هر  زمان 
شده در بازه زمانی 19 تا 22 شهریور ماه 1401 بر اساس 
اعالم هر یک از دانشگاه های پذیرنده در سامانه اینترنتی 
همان دانشگاه خواهد بود و تمام پذیرفته شدگان، باید به 
نحوه  و  نیاز  مورد  مدارک  مکان،  زمان،  از  اطالع  منظور 
ثبت نام، به سامانه دانشگاهی که در آن پذیرفته شده اند، 

مراجعه کنند.
کارشناسی ارشد  دوره های  آموزشی  آیین نامه  اساس  بر 
پزشکی،  علوم  برنامه ریزی  عالی  ناپیوسته مصوب شورای 
هر گونه انتقال ، تغییر رشته یا جابجایی محل تحصیل در 
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، ممنوع است؛  بنابراین، با 
توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد با آگاهی کامل 
تعیین کرده است، لذا هیچ گونه تغییری در محل پذیرش 

وی انجام نخواهد گرفت.
الزم به یادآوری است که کارنامه علمی و نهایی داوطلبان، 
حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری، قابل رؤیت و دریافت 
عنوان  هیچ  به  و  است  پزشکی  آموزش  مرکز سنجش  از 

متعاقباً کارنامه صادر نخواهد شد.
افرادی  برای  فقط  نهایی،  نتایج  گزینه  که  است  گفتنی 
است که در این آزمون پذیرفته شده اند و می توانند نتیجه 
خود را مشاهده کنند و سایر داوطلبان که انتخاب رشته 
انجام داده و پذیرفته نشده اند، می بایست از طریق  محل 

گزینه کارنامه نهایی، وضعیت خود را مشاهده کنند.
الزم به یادآوری است که عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از 
پذیرفته شدگان طی تاریخ های مقرر در دانشگاه، به منزله 

این مورد پذیرفته  اعتراضی در  انصراف است و هیچ گونه 
نخواهد شد.

بهداشت،  وزارت  آزمون  بر  عالوه  که،  داوطلبانی  ضمناً 
مراکز  سایر  یا  علوم  وزارت  کارشناسی ارشد  آزمون  در 
نیز پذیرفته شده اند، ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل 
دو  هر  در  آنها  ثبت نام  محرز شدن  در صورت  و  هستند 
محل، قبولی آنها در رشته های مربوط به وزارت بهداشت، 

در هر مرحله از تحصیل »کان لم یکن« تلقی می شود.
با آزمون،  تذکر مهم: تمام متقاضیان استعداد درخشان 
که از طریق دانشگاه برای استفاده از این تسهیالت معرفی 
که  کنند  دقت  کرده اند،  شرکت  آزمون  این  در  و  شده 
به  مجاز  دیگر  و  کرده اند  استفاده  خود  فرصت  یک بار  از 

استفاده از این سهمیه نیستند.
حائز  انتخابی  اولویت  اولین  در  پذیرفته شدگان،  تمام 
شرایط پذیرش از نظر علمی، پذیرفته شده اند و بسیاری از 
پذیرفته شدگان در اولویت های بعد از محل پذیرش کنونی، 
حائز رتبه خوب هستند؛ بنایراین، با توجه به اینکه فرد با 
آگاهی کامل انتخاب رشته محل کرده است، جابجایی در 

اولویت های رشته محل بعدی، امکان پذیر نیست.
و  رزمندگان  سهمیه های  در  پذیرش  شرایط  از  یکی 
کسب  آزمون،  با  درخشان  استعدادهای  و  ایثارگران 
حدنصاب الزم است؛ لذا داوطلبان این سهمیه ها که حد 
نصاب الزم را کسب نکرده اند، حائز شرایط پذیرش در این 
نخست  مرحله  در  داوطلب  عبارتی،  به  نشده اند؛  سهمیه 
و  بوده  نصاب  حد  دارای  پذیرش  ظرفیت  برابر  چند  در 
مرحله  این  در  ولی  شده،  محل  رشته  انتخاب  به  مجاز 
نشده  الزم  حدنصاب  حائز  پذیرش(  ظرفیت  اندازه  )به 
است. همچنین ممکن است که تعدادی از متقاضیان این 
سهمیه ها، علی رغم کسب حدنصاب، جزء پذیرفته شدگان 
نباشند که علت آن، تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات 

حائز نمرات باالتر این سهمیه است.
کنند  دقت  آزاد  دانشگاه  واحدهای  کلیه  پذیرفته شدگان 
به  دانشگاه ها،  سایر  با  قبول شدگان، هم زمان  اسامی  که 
می شود  ارسال  دانشگاه  این  پزشکی  علوم  معاونت  دفتر 
واحد  سوی  از  مربوط  لیست  دریافت  عدم  صورت  در  و 
ذی ربط، فقط با دفتر معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد 

باید هماهنگی شود.
شده  پذيرفته  سوی  از  بايد  که  اوليه ای  مدارک 

سهميه آزاد ارائه شود:
1( شش قطعه عکس 3*4 تهیه شده در سال جاری.

2( اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه )تمام صفحات(.
3( اصل و کپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات یا مدرکی 

که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد.
در صورت عدم فراغت از تحصیل پذیرفته شدگان تا تاریخ 
31 شهریور ماه 1401، مسؤولیت عواقب بعدی بر عهده 
از  موارد،  این  وجود  صورت  در  و  بود،  خواهد  دانشجو 
قبیل  این  و  آمد  خواهد  عمل  به  جلوگیری  فرد  ثبت نام 

افراد، مشمول محرومیت یکساله خواهند شد.
یا  دائم  معافیت  یا  خدمت  پایان  کارت  کپی  و  اصل   )4

مدارکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان است.
5( مدارک و مستندات دو سال سابقه کار بالینی حداکثر 
با مدرک کارشناسی )سابقه  تا تاریخ 31 شهریور 1401 
کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نیست( برای 
پرستاری،  مدیریت  رشته های:  پذیرفته شدگان  تمامی 
ویژه  مراقبت های  پرستاری  ویژه،  مراقبت های  پرستاری 

نوزادان، پرستاری اورژانس.
6( فرم تکمیل شده مخصوص معدل برای دانشجویان ترم 
آخر )که قباًل از سوی معاونت آموزشی دانشگاه امضاء و 

مهر شده است(.
برای  بومی  سهمیه  به  مربوط  شده  تکمیل  فرم   )7

پذیرفته شدگان رشته روان شناسی بالینی.
مدارک اوليه ای که بايد از سوی پذيرفته شده سهميه 
رزمندگان و ايثارگران 25 درصد و 5 درصد ارائه شود:

1( تمام مدارک مورد نیاز پذیرفته شده سهمیه آزاد.
2( اصل و کپی مدارک نشان دهنده وضعیت داوطلب به 

منظور استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران.
تذکر بسيار مهم: در صورتی که در هر مرحله، قبل از یا 
حین یا بعد از تحصیل، مشخص شود که فرد پذیرفته شده با 
استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده 

است، ضمن لغو قبولی وی، طبق ضوابط عمل خواهد شد.
مدارک مورد نياز برای پذيرفته شدگان دانشگاه های 

علوم پزشکی بقيه اهلل االعظم (عج) و ارتش:
توجه  با  که  کنند  دقت  دانشگاه  دو  این  پذیرفته شدگان 
انتخاب  به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و 
دانشگاه  آن  در  پذیرش  شرایط  دارای  باید  محل،  رشته 
باشند؛ لذا پذیرش این افراد به صورت مشروط بوده و در 
دانشگاه،  اعالم آن  احراز شرایط و همچنین  صورت عدم 
به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواهد 
شد و به هیچ عنوان قابل معرفی به سایر اولویت های خود 

نیستند.
1( تمامی مدارک مورد نیاز پذیرفته شده سهمیه آزاد.

2( اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت 
باید در  ارائه شده  پایور( است. مدرک  استخدام )رسمی، 

سال 1400 صادر شده باشد.
مدارک مورد نياز برای پذيرفته شدگان استعدادهای 

درخشان:
1( تمام مدارک مورد نیاز پذیرفته شده سهمیه آزاد )تاریخ 
فراغت از تحصیل 31 مردادماه 1401 برای پذیرفته شدگان 

بدون آزمون(.
2( نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل، مبنی بر کسب 
تحصیل  ادامه  »تسهیل  آیین نامه  اساس  بر  برتر  رتبه 
باالتر  مقاطع  به  درخشان  استعداد  و  ممتاز  دانشجویان 

تحصیلی« مصوب دی ماه سال 1397.
هرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعالم نتایج نهایی، منوط به 
پذیرش  و  موافقت شورای سنجش  و  مربوطه  مراحل  طی 
یا  اجراء  بارة  در  ماه 1401  مهر  دوم  نیمه  بنابراین،  است؛ 
عدم اجراء تکمیل ظرفیت، از سامانه اینترنتی مرکز سنجش 

آموزش پزشکی، اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال 1401 اعالم شد

اخبار هفته



شماره 1291  دوشنبه 14 شهریور 1401 پیامبر اکرم )ص(: به فرزندان خود احترام بگذارید وآنها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.

5هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

فارابی،  بين المللی  ثبت نام چهاردهمين جشنواره 
ويژه علوم انسانی و اسامی، در بخش های داخلی، 
آغاز  شهريورماه   2۷ از  ويژه،  بخش  و  بين المللی 

می شود. 
و  انسانی  علوم  ویژه  فارابی  بین المللی  جشنواره 
جشنواره های  معتبرترین  از  یکی  عنوان  به  اسالمی، 
همه  اسالمی،  و  انسانی  علوم  عرصه  در  کشور  علمی 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سوی  از  ساله 
مؤسسه  همت  به  و  نخبگان  ملی  بنیاد  مشارکت  با 
تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات 

و فناوری برگزار می شود.
آثار و تحقیقات، در  فارابی،  در بخش داخلی جشنواره 
»تاریخ،  عرفان«،  و  ادیان  »اخالق،  علمی:  گروه   15
ادبیات  »زبان،  »حقوق«،  باستان شناسی«،  و  جغرافیا 
ارتباطات«،  علوم  و  اجتماعی  »علوم  زبان شناسی«،  و 
»علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی«، »علوم تربیتی، 
روابط  سیاسی،  »علوم  ورزشی«،  علوم  و  روان شناسی 
بین الملل و مطالعات منطقه ای«، »علوم قرآنی، تفسیر 
کالم«،  و  منطق  »فلسفه،  اصول«،  و  »فقه  حدیث«،  و 
»مطالعات فناوری اطالعات، اطالع رسانی و کتابداری«، 
خمینی)ره(«،  امام  و  اسالمی  انقالب  »مطالعات 
»مطالعات  و  زیبایی شناسی«  و  هنر  »مطالعات 

میان رشته ای« دریافت می شود.
ادوار  همچون  جشنواره،  این  در  پذیرش  مورد  آثار 

گذشته، در چهار قالب اصلی، شامل: »کتاب پژوهشی« 
)نسخه فیزیکی/ فایل الکترونیک(، »گزارش اختتام یافته 
دکتری«  و  »رساله  پژوهشی(،  )طرح  پژوهش« 
اینها،  بر  افزون  کارشناسی ارشد« است.  »پایان نامه 
موضوع  در  پژوهشی  »مقاله  قالب  چهاردهم،  دوره  در 
علمی  مجالت  در  )منتشر شده  اسالمی«  انسانی  علوم 
موردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حوزه های 

علمیه( نیز مورد پذیرش است.
آثار برتر این جشنواره، در دو عرصه »بزرگسال« )بیش 
از 35 سال سن( و »جوان« )کمتر از 35 سال سن( و 
در دو مرتبه »برگزیده« )رتبه یک، دو و سه( و »شایسته 
یادآوری  به  تقدیر خواهند شد. الزم  و  تعیین  تقدیر«، 
اسفند  پایان  تا   1398 سال  ابتدای  از  که  آثاری  است 
1400 منتشر شده یا پایان یافته اند، می توانند در این 

دوره از جشنواره شرکت کنند.
جشنواره  چهاردهم  دوره  آثار  دریافت  زمان  ضمناً 
بود  خواهد  ماه  آبان    10 تا  ماه  شهریور   27 از  فارابی، 
انسـانی و اسـالمی  و تمامی پژوهشـگران حوزه علـوم 
می توانند، با مراجعه به سامانه جشنواره فارابی به نشانی:
به ثبت نام خود در   www.farabiaward.ir نسبت 

این جشنواره اقدام کنند.
گفتنی است که در بخش ویژه جشنواره فارابی، جایزه 
»شخصیت پیشگام« علوم انسانی و اسالمی، »شخصیت 
پیشتاز« علوم انسانی و اسالمی، »نظریه پرداز« برجسته، 
از  و  فارسی  به  خارجی  زبان های  )از  برتر  »مترجم« 
علمی  قطب«  »انجمن/  خارجی(،  زبان های  به  فارسی 

برتر و »نشریه علمی« برتر اعطا خواهد شد.
سوابق  نیز  فارابی  جشنواره  بین الملل  بخش  همچنین 
علمی و آثار استادان و محققان خارجی مربوط به سه 
حوزه »ایران شناسی«، »اسالم شناسی« و »علم دینی« 

را دریافت می کند.

آغاز ثبت نام جشنواره بین المللی فارابی از 2۷ شهریور ماه

اعام  خارج  دانشجويان  امور  و  بورس  کل  اداره 
پنجمين  ثبت نام  مهلت  و  برگزاری  تاريخ  کرد: 
اين قرار  از  MSRT که پيش  دوره آزمون زبان 
تغيير  شود،  برگزار  ماه  شهريور   25 روز  در  بود 

کرد.
بر اساس اعالم اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، 

تاریخ برگزاری پنجمین دوره آزمون زبان MSRT که 
پیش از این قرار بود در تاریخ 25 شهریور ماه برگزار 

شود، با یک هفته تأخیر برگزار می شود.
بنابراین، پنجمین دوره آزمون زبان MSRT در سال 
1401، صبح روز جمعه یکم مهر ماه برگزار می شود. 
همچنین مهلت ثبت نام در پنجمین دوره آزمون زبان 

MSRT که از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 8 شهریور 
ماه آغاز شده است و قرار بود روز سه شنبه 15 شهریور 

ماه پایان یابد، تا 20 شهریور ماه تمدید شد.
متقاضیان، می توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس:

 https://msrttest.saorg.ir/login.aspx  
نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام کنند.

MSRT تغییر تاریخ برگزاری و مهلت ثبت نام پنجمین دوره آزمون زبان
اداره کل بورس و  امور دانشجویان خارج اعالم کرد

اخبار هفته

 نيمسال اول تحصيلی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی، از 2۷ شهريور ماه 
آغاز می شود و 16 دی ماه پايان می يابد.

دکتر اصغر کشت کار، قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، 
با اعالم این خبر، از واحدهای استانی، مؤسسات آموزش عالی و مراکز آموزشی تحت نظارت 
این دانشگاه، خواستار اتخاذ تمهیدات الزم برای اجرای مناسب تقویم آموزشی نیمسال اول 

تحصیلی 1401- 1402 شد.
وی، اتخاذ تمهیدات الزم از سوی مراکز آموزش جامع علمی - کاربردی برای رعایت 
قوانین و مقررات آموزشی، اطالع رسانی مناسب، اطمینان از ثبت صحیح انتخاب واحد 
و نهایی شدن آن در بازه زمانی متناسب را ضروری دانست و نظارت و برنامه ریزی الزم 

در بازه های زمانی طبق جدول زیر را خواستار شد.

27 شهریور ماه

شروع کالس های نيمسال اول دانشگاه جامع علمی - کاربردی
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اطالعیه

دوره  (توليمو)  پيشرفته  انگليسی  زبان  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
بین المللی  دانشگاه  مرکز  نام   با  جدید  مرکز  راه اندازی  به  توجه  با  که  می رساند   189
این  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  برای  تمایل  صورت  در  چابهار،  شهر  در  چابهار 
نشانی: به  سازمان  این  اطالع رسانی  درگاه  به  می توانند  مذکور،  مرکز  در  دوره 
ارائه  با توجه به توضیحات   http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه نموده و 
شده در این قسمت، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. آزمون مذکور در روز سه شنبه 

مورخ  1401/06/22 برگزار خواهد شد. 

ایجاد مرکز جدید در استان سیستان و بلوچستان )شهر چابهار( 
برای برگزاري آزمون الکترونیکي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )TOLIMO(  در دوره 189 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آدرسمحل و نام مرکز برگزاری

دانشگاه بين المللی چابهار

سيستان و بلوچستان ، چابهار، 
منطقه آزاد تجاری، تراست بهشت، 
دانشگاه بين المللی چابهار،  تلفن: 

05435334303
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی هفتـه نامـــه  بدیـــن وســیله ب
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـــن هفته نـــامه، آمـــاده دریافـــت نظــرات، 
پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـــأت علمــی، پژوهشــگران و 
دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در زمینـــه های مطالـــعه و 
برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه هــای مقابلــه بــا اســترس و اضطــراب، 
روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفی رشــته های دانشــگاهی، 
زمینه هــای اشــتغال زایی و کارآفرینــی و... کــه می توانــد بــرای داوطلبــان 

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش ــگاه ها مفی ــه دانش ــری ورود ب ــای سراس آزمون ه
ــد  ــزان، بتوان ــا همــکاری و همیــاری ایــن عزی ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد ب
بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود 

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

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

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

طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  
peyk@sanjesh.org                                       :آدرس ایمیل

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری )Ph.D( سال 1402
اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

ضمن اعام رشته ها، مواد امتحانی و ضرايب دروس هر يک از مجموعه های 
امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال 1402 (به شرح جدول ذيل 
که در سايت سازمان سنجش آمده است)، به اطاع متقاضيان ثبت نام و شرکت 
قانون  اساس  بر  آزمون می رساند که پذيرش دانشجو در سال 1402  اين  در 
“سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيات تکميلی در دانشگاه ها و 
و  اسامی  عالي” مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای  آموزش  مراکز 
همچنين آيين نامة اجرايي مربوط و مصوبات “شورای سنجش و پذيرش دانشجو 
در دوره هاي تحصيات تکميلی” و مطابق اين اطاعيه و شرايط و ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنمای ثبت نام پذيرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام (آبان 

ماه سال 1401) از سوی اين سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دکتري آموزشي – پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي - پژوهشي بر اساس معیارهاي زیر انجام 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(.

ناپیوسته  دکتری  مقطع  برای  پذیرش  و  سنجش  محور:  پژوهش  دکتری   -2
پژوهش - محور بر اساس معیارهای زیر صورت 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(.
اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3
تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:
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(

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پردیس های 
خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و... بر اساس قانون 

فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1402 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
6- طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، آزمون دکتری سال 1402 در روز پنجشنبه 

مورخ 1401/12/11 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 
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اطالعیه

پیرو اطالعیه مورخ 1401/5/11، بدین وسیله  به  اطالع  مجازشدگان به انتخاب رشته 
در آزمون  سراسري سال 1401، که در زمان مقرر )1401/5/17 لغایت 1401/5/24( 
که  مي رساند  نشده اند،  خود  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  فرم  تکمیل  به  موفق 
تسهیالتي فراهم گردیده است تا صرفاً داوطلبان مذکور بتوانند از تاريخ 1401/6/15 
(فردا) لغايت 1401/6/1۷ با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان به آدرس:
با  مذکور،  آزمون  رشته  انتخاب  به  مربوط  لینک  و   www.sanjesh.org
خود  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  فرم  تکمیل  به  نسبت  ذيل،  شرايط  رعايت 

نمایند. اقدام 
1- این امکان فقط برای افرادی که بر اساس محتوای کارنامه اعالم نتایج اولیه خود، 
مجاز به انتخاب رشته شده ، ولی موفق به انجام انتخاب رشته نشده اند، فراهم شده 
است و بعد از تاریخ 1401/6/17 تمدید نمی شود و هیچ درخواستی در این خصوص 

نیز پذیرفته نخواهد شد.

2- انتخاب رشته در رشته هاي داراي آزمون عملي و طراحی )رشته های علوم ورزشی 
و آموزش تربیت بدنی و همچنین رشته های گروه آزمایشی هنر موضوع اطالعیه های 
مورخ 1401/4/22 و 1401/5/23( به افرادی توصیه می شود که در آزمون عملی این 

رشته ها قباًل شرکت نموده باشند. 
3- اگر اقدام به انتخاب رشته هاي دارای شرایط خاص و مصاحبه می نمایید، توجه 
داشته باشید که در صورت داشتن شرایط و همچنین نمره علمی، هم زمان با اعالم 

نتایج نهایی، برای انجام مراحل مصاحبه و بررسی صالحیت معرفی خواهید شد.
درگاه  اینترنتي  پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي،  داوطلبان 
تلفن :  شماره   با  یا   Request.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 (کد 021) در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

مهلت مجدد به مجازشدگان به انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1401 که موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته نشده اند 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد  مقطـع  ورودی  آزمـون 
دانشـجو  پذیـرش  کـه  می رسـاند   1402 سـال 
در  دانشـجو  پذیـرش  و  »سـنجش  قانـون  براسـاس 
و  دانشـگاه ها  در  تکمیلـی  تحصیـالت  دوره هـاي 
مراکـز آمـوزش عالـي »مصـوب 94/12/18 مجلس 
آیین نامـة  همچنیـن  و  اسـالمی  شـورای  محتـرم 
و  سـنجش  »شـورای  مصوبـات  و  مربـوط  اجرایـي 
پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی 
ضوابـط  و  شـرایط  و  اطالعیـه  ایـن  مطابـق  »و 

پذیـرش  و  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج 
تـا   16( ثبت نـام  زمـان  در  کـه  مذکـور،  آزمـون 
22 آذر مـاه سـال 1401( از سـوی ایـن سـازمان 
عناویـن  منتشـر می شـود، صـورت خواهـد گرفـت. 
دروس  ضرایـب  و  گرایش هـا  امتحانـی،  رشـته هاي 
هـر یـک از مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، به 
شـرح جـدول ذیـل اطالعیه که در سـایت سـازمان 

سـنجش آمـده اسـت، خواهـد بـود.
نکات مهم:

و  ثبت نام  راهنماي  دفترچة  در  ضوابط،  و  شرایط   -1

سال  کارشناسی ارشد  مقطع  ورودي  آزمون  در  شرکت 
1402 اطالع رساني خواهد شد.

سایر  یا  رشته ها  عناوین  اصالح  امکان  به  توجه  با   -2
اطالعات در جداول مجموعه های امتحانی تا زمان شروع 
دفترچه  در  شده  درج  اطالعات  نهایی،  مالک  ثبت نام، 

راهنمای ثبت نام خواهد بود.
3- آزمون کارشناسي ارشد در تمام رشته های امتحانی، 
در روزهای پنجشنبه 11 و جمعه 12 اسفند ماه سال 

1401 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغییرات دفترچه راهنماي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1402 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـالع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو )بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت مـاه سـال 1401(، مـواد و ضرايب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامايي(ويـژه خواهران)« 
و »114- فوريت هـاي پزشـکي پيش بيمارسـتاني« بـرای برنامـه پذيـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپيوسـته« سـال 1402 به شـرح ذیل تغییـر کرد. 

الزم بـه یـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعالم شـده در درگاه اطالع رسـاني 
ایـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش سـال 
1402 از تاریـخ  1402/03/28 تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودک و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامایی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زایمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزیولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرایب

فیزیولوژي فارماکولوژي تروما و فوریت هاي داخلي فرآیند اطالعات و عملیات احیاء قلبي - ریوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرایب

111 -  مامایی )ویژه خواهران(

114 -  فوریت های پزشکی - پیش بیمارستانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

ناپیوسته   کارشناسي ارشد  آزمون   نهایی  پذیرفته شدگان  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن 
سال1401، توجه شما عزیزان را به توضحات ذیل که در دو بخش شامل بخش اول: 
پذیرفته شدگان همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )به جز دانشگاه آزاد اسالمي( و 

بخش دوم: پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي ارائه شده است، جلب می نماید. 
نکات مهم: 

1- متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گیرند، توجه داشته 
به  نمایند؛  ثبت نام  قبولي  رشته  محل هاي  کد  از  یکي  در  مي توانند  منحصراً  که  باشند 
عبارتي، مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط 

با آنها رفتار خواهد شد.
2-  ثبت نام منحصراً در تاریخ هاي اعالم شده از سوی هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل 

در این اطالعیه صورت مي پذیرد. 
3- در هر مرحله از ثبت نام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص شود که متقاضی حقایق را 
کتمان کرده و اطالعات غلطي ارائه نموده است و واجد شرایط نیست، قبولي وي باطل 

می شود و مطابق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمامی  به  ارسالي  ثبت نامي  دستورالعمل  در  اینکه  به  نظر   -4
ابالغ   1401 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  مقطع  ورودي  آزمون  در  دانشجو  پذیرنده 
)معدل مندرج در مدرک  مغایرت معدل  داراي  پذیرفته شدگاني که  از  تا  است  گردیده 
تحصیلي آنان کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این 
سازمان باشد(، صرفًا ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا ضرورت دارد که این 
دسته از پذیرفته شدگان، به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارک الزم مندرج 
در این اطالعیه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسي 
الزم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. متقاضیانی که داراي مغایرت معدل 
هستند، مي بایست وضعیت نهایي خود را تا پايان آبان آذر ماه، از دانشگاه محل قبولي 
خود پي گیري نموده و از مراجعه به این سازمان یا پی گیری آن، جداً خودداري نمایند، و 
در صورت لزوم، چنانچه در این رابطه سؤالي دارند، مي توانند با استفاده از روش هایی که 

در انتهای این اطالعیه اعالم گردیده است، با این سازمان مکاتبه نمایند.
اول  نیمسال  براي  آنها  قبولي  محل  کدرشته  پذیرش  که  پذیرفته شدگاني   -5
تاریخ   تا  حداکثر  که  دارد  ضرورت  باشد،  ماه(  )مهر   1402-1401 تحصیلي  سال 
دسته  آن  ضمناً  نمایند.  اقدام  خود  کارشناسي  مدرک  اخذ  به  نسبت   1401/6/31
سال  دوم  نیمسال  براي  آنها  قبولي  رشته محل  کد  پذیرش  که  پذیرفته شدگاني  از 
را  خود  کارشناسي  مدرک  مي توانند  هست،  ماه(  )بهمن    1402-1401 تحصیلي 

حداکثر تا تاریخ 1401/11/30 ارائه نمایند.
6- با توجه به تأکیدات صورت گرفته به داوطلبان برای دقت و توجه الزم برای انجام 
انتخاب  در  اشتباه  عنوان  تحت  درخواستی  هیچ  که  می رساند  اطالع  به  رشته،  انتخاب 
رشته، در سازمان سنجش آموزش کشور قابل بررسی نیست؛  لذا از ارسال درخواست با 

این موضوع به این سازمان خودداری نمایید.
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  پذیرفته شدگان  همه  به  مربوط  اول:  بخش 

عالـي )به جز دانشگاه آزاد اسالمي(
الف- تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان نهايي کد رشته امتحاني (به جز بند ب): 

از پذیرفته شدگان دعوت  مي شود که ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعالم شده ذیل، براي 
کسب اطالعات درخصوص تاریخ، نحوه و مدارک الزم برای ثبت نام، از تاریخ 1401/6/12 

به درگاه اطالع رساني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل قبولی مراجعه نمایند. 
اطالع رسانی  درگاه  در  شده  تعیین  زمان  در  مي بایست  پذیرفته شدگان،  همه  توجه: 
دانشگاه محل قبولی، براي ثبت نام خود اقدام نمایند. بدیهي است که عدم اقدام به موقع 

پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقي خواهد شد.
از  برخي  و  ذيل  امتحاني  رشته  کد   11 نهايي  پذيرفته شدگان  اسامي  ب- 

طريق  به  خاص)  شرايط  (داراي  دانشگاه هاي  به  مربوط  رشته محل هاي  کد 
مقتضي، با هماهنگي ارگان هاي مربوط متعاقبًا استخراج و اعام خواهد شد:
کد   -2 فارابي(،  فنون  و  علوم  دانشگاه  اطالعات  حفاظت  و  )اطالعات   1147 کد   -1
1149 )مدیریت دفاعي»1« دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ایران 
 1153 کد   -4 )ع((،  حسین  امام  دانشگاه  دفاعي»2«  )مدیریت   1150 کد   -3  ،)
 1154 کد   -5 باقر»ع«(،  امام  ملي  امنیت  و  اطالعات  دانشگاه  اطالعات  )مجموعه 
)مطالعات دفاعي استراتژیک دانشگاه جامع امام حسین »ع«(، 6- کد 1155 )اطالعات 
استراتژیک دانشگاه جامع امام حسین »ع«(، 7- کد 1156 )آماد دانشگاه جامع امام 
حسین »ع«، 8- کد 1157 )مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین »ع«(، 9- کد 
 -10 »ع«(،  حسین  امام  جامع  دانشگاه  اطالعات  حفاظت  و  اطالعات  )علوم   1158
تحصیلي  رشته هاي   -11 فارابي(،  فنون  و  علوم  دانشگاه  غیرعامل  )پدافند   1159 کد 
بیوتروریسم، علوم جرم شناسي امنیتي، مهندسي مخابرات امنیتي و مهندسي فناوري 
و   1276  ،1251  ،1214  ،1206  ،1203 امتحاني  کدرشتههاي  از  امنیت  و  اطالعات 
شرایط  داشتن  علت  به  که  »ع«(  باقر  امام  ملي  امنیت  و  اطالعات  )دانشگاه   1285
مؤسسات  سوی  از  مذکور  امتحاني  کدرشته هاي  آزمون  برگزاري  و  ثبت نام  خاص، 

آموزشي ذي ربط با هماهنگي این سازمان انجام شده است.
-   به اطالع متقاضیان کد رشته محل هاي دانشگاه علوم انتظامي امين مي رساند که با 
توجه به عدم اعام نتيجه مصاحبه کد رشته هاي مربوط از سوي آن دانشگاه، در هیچ 
یک از کد رشته محل هاي دانشگاه مذکور در این مرحله اعالم نتیجه نشده  است و اسامي 

پذیرفته شدگان دانشگاه فوق متعاقباً اعالم خواهدشد.
ج) مدارک  الزم  براي  ثبت نام 

الزم است که تصویر اسکن شده مدارک، در سامانه ثبت نام دانشگاه محل قبولی بارگذاری 
شده و اصل مدارک مورد نیاز به روشی که در درگاه اطالع رسانی دانشگاه اعالم می شود، 

برای دانشگاه مربوط ارسال شود.

مدارکرديفمدارکرديف

2شناسنامه و کارت ملي.1
عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال 
سوی  از  شده  اعالم  تعداد  به  جاري 

دانشگاه.

3
)براي  مدرک   وضعیت  نظام  وظیفه 
دفترچه    21 و   20 صفحه  برادران( 

راهنماي  شماره  یک  آزمون  فوق.
4

براي  ساالنه  مرخصي  حکم  اصل 
و  رسمي  موافقت  یا  دولت  کارمندان 

بدون قید و شرط سازمان متبوع.

5

کارشناسی  مدرک  گواهي  یا  اصل 
اول  نیمسال  شدگان  قبول  )برای 
دوم  نیمسال  و   1401/6/31 تا 
کارشناسي   مدرک    )1401/11/30
علوم ،  وزارت   تأیید  مورد  )لیسانس ( 
تحقیقات  و فناوري  یا وزارت  بهداشت ، 
شوراي  یا  پزشکي   آموزش   و  درمان  
 عالي  انقالب  فرهنگي  که  در آن  معدل  
دوره  کارشناسي  )لیسانس ( قید شده  

باشد .

6

دانشگاه   سوی  از  شده   تأیید  گواهي  
اخذ  محل   عالي   آموزش   مؤسسه   یا 
دسته   آن   براي   )لیسانس (  کارشناسي  
مفاد  به   توجه   با  که   متقاضیانی  از 
آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهاي 
 21/77897 شماره  به  درخشان 
هدایت  شوراي   1393/5/5 مورخ 
علوم ،  وزارت   درخشان  استعدادهاي 
اول   امتیاز  رتبه   با  فناوري   تحقیقات  و 

پذیرفته  شده اند.

۷

پذیرفته شدگاني که  داراي مدرک تحصیلي معادل هستند:
دارندگان مدارک تحصیلي معادل، مي بایست حائز شرایط »آیین نامه شرکت دارندگان 
 845 جلسه  مصوبه  باالتر«  مقاطع  ورودي  آزمون هاي  در  غیررسمي  و  معادل  مدارک 
شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، که طي بخشنامه شماره 
2/77633 مورخ 92/5/28 از سوی معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گردیده است، باشند. آن عده از دارندگان مدارک معادل 
که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقالب 
پذیرفته   معادل  دوره هاي  در  معادل(  دوره هاي  برگزاري  ممنوعیت  بر  )مبني  فرهنگي 
براساس مصوبه جلسه 771 مورخ  این مصوبه قرار مي گیرند. ضمناً  شده اند، در شمول 
انقالب فرهنگي،  نامه شماره 99/5714/دش مورخ 99/4/30 شوراي عالي  و   94/8/26
همه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طي سال هاي 1377 تا 1381 
به دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد، از تسهیالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 

94/5/28 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.

اعالم    اسامي پذیرفته شدگان نهایي  آزمون  ورودي  دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال 1401 و همچنین رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:



شماره 1291  دوشنبه 14 شهریور 1401 پیامبر اکرم )ص(: به فرزندان خود احترام بگذارید وآنها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.
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اطالعیه

مدارکرديفمدارکرديف

8

بر اساس  مصوبه  جلسه 548 مورخ 1383/7/28 شوراي عالي  انقالب فرهنگي  در مورد مدارک  
تحصیلي  صادر شده  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خراسان یا اصفهان، فضال و طالب  حوزه هاي علمیه، که بر اساس  مدرک  صادر شده  از سوی 
مراکز فوق دوره  سطح  2 را گذرانده اند یا تا تاریخ 1401/6/31 فارغ التحصیل  مي شوند،  منحصراً 
مجاز بوده اند در هر یک  از کدرشته هاي  امتحاني گروه علوم انساني ثبت نام و در آزمون  آن  
شرکت  نمایند و در صورت پذیرفته شدن، مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه 
آموزشي، می توانند ادامه تحصیل دهند. بدیهي  است که  این  دسته  از متقاضیان، باید تصویر 
مدرک  فراغت  از تحصیل  خود را که  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت 

حوزه علمیه خراسان یا اصفهان صادر گردیده  است ، در اختیار داشته باشند.

9

قادر  دلیلي   به   که   پذیرفته شدگاني 
به  ارائه  مدرک  کارشناسي )لیسانس ( 
تأیید  گواهي   که  است   الزم   نیستند، 
مؤسسه   یا  دانشگاه   سوی  از  شده  
کارشناسي   محل  اخذ  عالي   آموزش  
این  ذیل  فرم  محتوي  با  )لیسانس ( 
دانشگاه هاي  از  فرم  )این  اطالعیه 
را  است(  دریافت  قابل  قبولي  محل 

ارائه  نمایند.

10

سهمیه   از  استفاده  با  که  متقاضیانی 
پذیرفته  رزمندگان  یا  ایثارگران 
به  نیازي  ثبت نام  زمان  در   شده اند، 
ارائه تأییدیه سهمیه ثبت نامي از سوي 
تأیید  مالک  و  ندارند  ذي ربط  ارگان 
سهمیه  عنوان  همان  آنان،  سهمیه 
درج شده در فایل قبولي دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي است.

11

در  که  پذیرفته شدگاني  از  دسته  آن 
فرم  تکمیل  و  اولیه  نتایج  اعالم  زمان 
 1401/4/1 )مورخ  رشته  انتخاب 
لغایت 1401/4/6( دانشجوي سال آخر 
بوده اند و حداکثر تا تاریخ 1401/6/31 
فارغ التحصیل مي شوند، دانشجوي سال 
آخر شناخته شده و الزم است که فرم 
معدل دانشجویان سال آخر مندرج در 
)شماره  راهنماي  دفترچه   79 صفحه 
راهنماي  دفترچه   493 صفحه  یا   )1
)شماره  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب 
محل  عالي  آموزش  مؤسسه  از  را   )2 
فارغ التحصیلي دوره کارشناسي دریافت 
کنند و آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه 

محل قبولي ارائه نمایند.

12

معدل  مدرک کارشناسی پذیرفته  شده،  
باید با معدلي  که  قباًل در زمان ثبت نام 
براي شرکت در آزمون به  سازمان  اعالم  
نموده  اصالح  بعد  مراحل  در  یا  نموده  
از  است  بدیهي  باشد.  یکسان   است، 
ثبت نام قطعي آن دسته از متقاضیانی 
که داراي مغایرت معدل باشند )معدل 
از معدل  مندرج در مدرک آنان کمتر 
باشد(  سازمان  این  به  شده  اعالم 

خودداري خواهد شد.
است  معدل، الزم  مغایرت  دارای  افراد 
که بند 3 یادآوری های مهم  اطالعیه را 

مالحظه نمایند.

هـ - تغييرات و اصاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته: 
 تغییرات و اصالحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته که بعد از انتشار این دفترچه و اتمام 
مرحله انتخاب رشته، از سوی دفتر گسترش آموزش عالی به این سازمان واصل و اقدام 

گردیده است، به شرح ذيل برای اطالع داوطلبان اعالم می شود.
1- رشته محل های ذیل مربوط به  مؤسسه غیرانتفاعي مجازي برخط - اهواز با توجه به 

اعالم دفتر گسترش آموزش عالی حذف می گردد:

مجموعه رديف
کد نام رشته* نام گرايشامتحانی

رشته محل

15285مدیریت بازرگانی * تجارت الکترونیکی 11142

مهندسی برق * برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي 21251
19791انرژي الکتریکي

22772مهندسی فناوری اطالعات * تجارت الکترونیکی 31276

22870مهندسی کامپیوتر * شبکه های کامپیوتری41277

23231مهندسی کامپیوتر * نرم افزار51277

23437مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت 61290
2- اصالح نام رشته گرایش:

گرايش  »ميکروبيولوژی  رشته گرایش  نام   ،1206 امتحانی  مجموعه  در   -2-1
گرايش  »ميکروبيولوژی  به  بيماری زا«  ميکروارگانيسم های  زيست شناسی 

ميکروارگانيسم های بيماری زا« اصالح شد.
2-2- در مجموعه امتحانی 1206، نام رشته گرایش »ميکروبيولوژی گرايش ميکروبيولوژی 

صنعتی« به »ميکروبيولوژی گرايش صنعتی« اصالح شد. 
3-2- در مجموعه امتحانی 1206، نام رشته گرایش »ميکروبيولوژی گرايش ميکروبيولوژی 

محيطی« به »ميکروبيولوژی گرايش محيطی« اصالح شد.
4-2- در مجموعه امتحانی 1251، نام رشته گرایش »مهندسی پزشکی گرايش اطاعات 

پزشکی« به » مهندسی پزشکی گرايش مهندسی اطاعات پزشکی« اصالح شد.
و - کارنامه نتايج نهايی:

براي متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه متقاضی و 

آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد  رشته هاي انتخابي و در سهمیه مربوط تنظیم 
می شود و حداکثر تا تاريخ 1401/6/15 از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل 

دسترس خواهد بود. 
ز-  نحوه ارسال درخواست يا ارتباط غيرحضوري با سازمان سنجش آموزش کشور:
پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان، 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: https://request.sanjesh.org و 

یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 42163-021 نیز در میان بگذارند.
بخش دوم: مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمـي

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمي، ضرورت دارد که بر 
اساس توضیحات ذیل، اقدام الزم را به عمل آورند.

زمان و محل ثبت نام:
به صورت مجازی صورت می پذیرد،  از پذیرفته شدگان  اینکه ثبت نام  به  با عنایت  الف( 
همه پذیرفته شدگان الزم است که از ساعت 10 صبح روز  دوشنبه مورخ 14 شهریور ماه 
لغایت چهارشنبه مورخ 16 شهریور ماه 1401 برای ثبت نام به سامانه آموزشیار به آدرس: 

edu.iau.ac.ir مراجعه نمایند.
به  مقرر،  زمانی  بازه  در  آموزشيار  سامانه  به  پذيرفته شدگان  مراجعه  عدم   -
منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هيچ گونه اعتراضی در اين زمينه پذيرفته 

نخواهد شد.
سایت  در  شده  اعالم  زمان بندی  مطابق  که  است  الزم  پذیرفته شدگان،  کلیه  تبصره: 
واحد دانشگاهی محل پذیرش، با در دست داشتن مدارک ذیل، به منظور تکمیل مراحل 

ثبت نام به واحد دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند. 
1- اصل مدرک کارشناسی )لیسانس( صادره از دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر دانشگاه های معتبر 
داخل و خارج کشور، که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی باشد، به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل.
تبصره: پذیرفته شدگانی که به دلیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی )لیسانس( خود 
نیستند، باید اصل گواهی تأیید شده دلیل بر فراغت از تحصیل را، که از سوی دانشگاه محل 

تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند.
تذکر1: فارغ التحصیالن مشمول دوره کارشناسي، که با ارائه گواهي تأیید شده از محل 
تحصیل دوره مذکور ثبت نام مي نمایند، عالوه بر گواهي و ریز نمرات مذکور، می بایست 
تصویر برگ لغو معافیت تحصیلي دوره کارشناسي را ارائه نمایند. همچنین چنانچه دوره 
مذکور را در مدتي بیش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده اند، می بایست تصویر 
بر شش سال تحصیل  مازاد  براي مدتي که  را  بدون ذکر غیبت  افزایش سنوات  مجوز 

کرده اند ارائه نمایند.
2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
3- تصویر کارت ملی)پشت و رو(.

4- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ )از یک نگاتیو( که اخیراً  تهیه شده باشد )برای 
برادران مشمول 12 قطعه (.

5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومي برادران را مشخص نماید.
تذکر2: افرادي که از نظر مقررات وظیفه عمومي، حائز شرایط ثبت نام نیستند )از جمله داراي 
دفترچه اعزام به خدمت با غیبت هستند یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند یا در برگ اعزام 
آنان، دانشجوي اخراجي یا انصرافي یا ترک تحصیل ذکر شده است(، مجاز به ثبت نام نیستند. 
6- تکمیل همه فرم های ثبت نام و فرم های مربوط به تعهدات و سایر فرم هایی که در 

سامانه آموزشیار قرار گرفته است.
هزينه خدمات آموزشی و حق بيمه دانشجويی مقطع کارشناسی ارشد  ناپيوسته  

سال تحصيلی 1402-1401 :
1- شهریه پذیرفته شدگان، از دو بخش شهریه پایه )ثابت( و متغیر تشکیل شده است که در 
هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می گردد. عالوه بر دو مورد مذکور، دانشجویان 
در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول، باید مبلغی را بابت هزینه خدمات آموزشی 

و مبلغی را به عنوان حق بیمه حوادث دانشجویی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند. 
2- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و  برون مرزی، باید توجه داشته باشند که 
)مطابق آیین نامه نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی(، مجوز انتقال، مهمانی و 

جابجایي، تحت هیچ شرایطي به آنها داده نخواهد شد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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 اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي(
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(
 ۷:30 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 – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت 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 پاسخگویي 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 بيان 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 – شنيداري
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 تشریحی: 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– تذکرات 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 کشور

اطالعیه
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روانشناسی

  در زمان حال زندگی کنید 
به جای آنکه دائماً به "ای کاش ها" بپردازید و افسوس 
و  باشید، روی زمان حال  آینده  رؤیای  یا در  بخورید 
هر  هفته،  این  طی  کنید.  تمرکز  کنونی تان  موقعیت 
روز به مدت دو ساعت سعی کنید که فقط روی حال 
به چیزی  وقت  دو ساعت، هر  این  در  و  کنید  تمرکز 
کاغذ  برگ  یک  روی  کردید،  فکر  حال  زمان  از  غیر 
افکارتان را به هر  یک عالمت ضربدر بگذارید. آن گاه 
آنچه که در زمان حال انجام می دهید، معطوف کنید. 
اگر به این نکته فکر می کنید که چطور به دوستان و 
آشنایانتان بگویید که در رشتة مورد نظرتان پذیرفته 
نشده اید، روی کاغذ ضربدر بزنید. اگر به این موضوع 

فکر می کنید که اقوامتان دربارة شما چه فکر خواهند 
فکر  نکته  این  به  اگر  بزنید  ضربدر  کاغذ  روی  کرد، 
کوتاهی  کمتر  گذشته  سال  کاش  ای  که  می کنید 
می خواندید،  درس  بیشتری  جدیت  با  و  می کردید 
موضوع  این  به  اگر  حتی  و  بزنید،  ضربدر  کاغذ  روی 
کاری  چه  ساعت،  دو  پایان  از  پس  که  می کنید  فکر 
باید انجام دهید، باز هم روی کاغذ ضربدر بزنید؛ چون 
بمانید  باقی  حال  زمان  در  فقط  که  دارید  حق  شما 
از آن  به شماست و می توانید  )تنها زمانی که متعلق 
با فعال بودن و تالش کردن، بهره ببرید(. اکنون الزم 
تعداد  روز  هر  تا  برید  کار  به  را  خود  سعی  که  است 
در  یابد.  کاهش  می زنید،  کاغذ  روی  که  ضربدرهایی 

پایان هفته باید در این زمینه پیشرفت داشته باشید؛ 
اما چرا باید از زمان حال بهره کافي برد؟ زیرا واقعیت 
زندگی  در  چیز  هیچ  که  است  این  انکار  قابل  غیر 
هر  به  که  است  این  راه  بهترین  پس  نیست؛  جاودانه 
نشان  واکنش  می افتد،  اتفاق  حال  زمان  در  که  آنچه 
آینده ای  غرق  نه  و  کنید  فکر  گذشته  به  نه  و  دهید، 
نباید  که  نیست  معنا  بدان  این  البته  شوید؛  نامعلوم 
معناست  آن  به  بلکه  داشت،  برنامه ریزی  آینده  برای 
که نباید خود را برای حوادث پیش آمده نگران کنید 
و زجر دهید؛ در واقع الزم است که برای آینده خود 
به صورت منطقی برنامه ریزی کنید، اما از زمان حال 

ببرید.  نیز لذت 

خود را از بن بست یأس نجات دهید
طی چند هفته آينده، اسامی پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در آزمون سراسری سال 1401 اعام می شود. بدون 
شک، تعداد قابل توجهی از داوطلبان در رشته محل ايده آلشان پذيرفته نمی شوند و همچنين داوطلبانی که انتخاب محدودی 
داشته و فقط رشته های ايده آلشان را انتخاب کرده اند، احتمال دارد که اصًا در هيچ رشته محلی پذيرفته نشوند. اين دسته از 
دوستان بايد مواظب باشند که دچار نااميدی نشوند؛ زيرا قرار نيست که ما در زندگی فقط به خوشی ها و آن چيزهايی که مطلوب 
انتظار داشته باشيم که همه چيز مطابق ميلمان پيش برود. اگر امروز در رشتة مورد عاقة مان پذيرفته  ماست، تکيه کنيم و 
نشديم، اين به معنای پايان همه چيز و باختن در زندگی نيست، بلکه به اين معناست که ما در اين برهه از زمان، به بخشی از 
اهداف يا آرزوهايمان دست نيافته ايم؛ پس به جای آنکه بگوييد "من کم آورده ام" و خود را در امواج نااميدی غرق کنيد، راه های 

غلبه بر نااميدی را فرا بگيريد و خود را از بن بست يأس نجات دهيد.
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  از خود سؤال کنید "چه کاری در این شرایط 
جواب می دهد؟"

حتی زمانی که احساس می کنید هیچ کاری از دستتان 
پیدا  راه  یک  مطمئناً  کنید.  فکر  دقت  به  برنمی آید، 
حال  کند.  کمک  زمینه  این  در  شما  به  که  می کنید 
کردن  مطرح  با  بندید؟  کار  به  را  آن  می توانید  چگونه 
نظیر  منفی گرایی هایی  دایره  از  را  خودتان  سؤال،  این 
می توانید  و  داده اید  نجات  است،  کننده"  ناامید  "واقعاً 
را  این طریق، راهی  به  نکات مثبت تمرکز کنید.  روی 
پیدا کرده اید که شما را به نتیجه می رساند و راهی را به 
شما نشان می دهد که بتوانید به یاری آن، از ناامیدی ها 

نجات پیدا کنید. 

شده اید،  پذیرفته  که  محلی  رشته  دربارة  مثال،  برای 
فارغ التحصیالن  و  استادان  سراغ  کنید.  مطالعه  بیشتر 
و  اشتراک روحی  نقاط  و  بروید  نظر  مورد  موفق رشته 
شخصیتی خود را با رشته مورد نظر بیابید. گاهی اوقات، 
و  ویژگی ها  دارای  شده اید،  پذیرفته  آن  در  که  شهری 
امکانات  و  ویژگی ها  آن  از  می توانید  که  است  امکاناتی 
بهره ببرید و به کمک آنها به موفقیت های قابل توجهی 

دست یابید. 

اگر در هیچ رشته ای پذیرفته نشدید و هدف شما شرکت 
در آزمون سراسری سال آینده است، با در نظر گرفتن 
اصلی تان  هدف  آوردن  دست  به  در  کوچکتر،  اهداف 
کوشا باشید. هر پیروزی کوچکی را که در جهت هدف 
نهایی تان است، به روشی منطقی و پرمعنا جشن بگیرید؛ 
چرا که در نظر گرفتن اهداف کوچک به عنوان پله هایی 
برای رسیدن به هدف غایی، عالوه بر ایجاد حس تنوع، 

احساس پیروزی را در شما تشدید می کند. 

را  اراده تان  موانع،  و  مشکالت  بگذارید    
تقویت کند 

به مشکالت به عنوان دری گشوده در جهت رسیدن به 
خواسته هایتان و هر آنچه که باید به خودتان ثابت کنید، 
بنگرید. از مواجه شدن با مشکالت خوشحال باشید؛ زیرا 

بدون آنها چگونه به کمال خواهیم رسید؟
هنگامی که احساس می کنید که مشکالتتان مثل یک دِر 
چرخان است و مدام رو نشان می دهد، از افراد موفقی که 
در طول تاریخ بسیار حضور دارند، الهام بگیرید ؛ افرادی که 
نامشان همیشه زنده است و با تمام مشکالتی که داشته اند، 
هرگز تسلیم نشدند. هرگاه از مشکالت سایر افراد آگاه شوید 
که با تالش و کوشش و در گذر زمان بر آنها غلبه کرده اند، 
دیِد بازی نسبت به مشکالت خود خواهید داشت و آنها را 

مواردی جزئی و رفع شدنی می پندارید. 

را  سازی  ساده  و  بگذارید  کنار  را  "هیاهو"    
رواج دهید

هستید،  تالش  حال  در  مشکلی  حل  برای  که  زمانی 
ممکن است آن قدر درگیر یافتن راه حل شوید که به 
آن  به  را  زیادی  بسیار  جانبی  کارهای  ناخواسته  طور 
اضافه کنید و با خودتان هم تصور کنید که ممکن است 
این موارد به شما کمک کنند. اگر نگاهی به سایت های 

از تبلیغاتی نظیر "ما  انداخته باشید، پر است  اینترنتی 
ورود شما را به دانشگاه آسان می کنیم"، "موفقیت شما 
در دستان ماست" و .... این قبیل موارد، تنها به عنوان 
هیاهو حساب می شوند، و باید بدانید که حتی خواندن 
طور  این  کند.  تلف  را  شما  وقت  است  ممکن  هم  آنها 
آگهی ها فقط وقت شما را تلف می کنند و پول هایتان را 
به تاراج می برند. آنها هیچ اهمیتی به موفقیت یا شکست 

شما نمی دهند.
البته بیشتر افراد، زمانی که از روند کنِد کار خود خسته 
می شوند، معموالً به چنین مواردی روی می آورند و به 
نیاز  شما  که  است  چیزی  همان  "این  نظیر  تبلیغاتی 
کرده ایم"  آسان  شما  برای  را  چیز  همه  "ما  و  دارید" 

توجه می کنند. اگر آینده نگر باشید، می توانید به خوبی 
پیش بینی کنید که اگر یک سال خودتان تالش کنید، 
و  گوناگون  پیشنهادهای  این  تمام  از  فراتر  وقت،  آن 

فریبنده، منفعت بیشتری عایدتان خواهد شد. 
ببینید چه چیزی در زندگی تان اولویت دارد، ابتدا همان 
را انجام دهید؛ بنابراین، هر کاری که وقت و هزینه شما 
را تلف می کند و هیچ حاصلی برایتان در بر ندارد، باید 

از برنامه زندگی تان حذف شود.

روانشناسی

 اگر امروز در رشتۀ مورد عالقۀ مان 
پذیرفته نشدیم، به این معناست که 
ما در این برهه از زمان، به بخشی از 
اهداف یا آرزوهایمان دست نیافته ایم؛ 

پس به جای آنکه بگویید
"من کم آورده ام" و خود را در

امواج ناامیدی غرق کنید، راه های
غلبه بر ناامیدی را فرا بگیرید

به مشکالت به عنوان
دری گشوده در جهت رسیدن به 
خواسته هایتان و هر آنچه که باید

به خودتان ثابت کنید، بنگرید
از مواجه شدن با مشکالت

خوشحال باشید؛
زیرا بدون آنها چگونه

به کمال خواهیم رسید؟
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موفقیت

1- یک زندگی برنامه ریزی شده، از اتالف وقتتان جلوگیری 
این فرصت  برنامه ریزی  به شما جهت می دهد.  می کند و 
را در اختیارتان قرار می دهد که بدانید به کجا قرار است 
بروید و چطور باید به آنجا بروید؛ زیرا در غیر این صورت، 
وقت خود را صرفاً برای انجام کارهایی بیهوده تلف خواهید 

کرد.
2- برنامه زندگی، مراحل رسیدن به اهدافتان را به شما 
شما  برای  اهدافتان  تاکنون  چنانچه  داد.  خواهد  نشان 
غیرممکن و دست نیافتنی شده اند، شاید به این دلیل بوده 
است که شما در زندگي روزمره تان، هیچ طرح و برنامه ای 

را برای رسیدن به آنها پیش بیني نکرده اید.
3- اگر زندگی تان را به شانس و اقبال واگذار کنید یا اجازه 
بی تردید  کنند،  کنترل  را  زندگی تان  دیگران  که  بدهید 
ناامید و دلسرد خواهید شد. یک زندگی برنامه ریزی شده، 

کنترل زندگی را در دستان شما قرار می دهد.
4- یک زندگی برنامه ریزی شده، به شما آرامش می دهد 
برآورد  طبق  می کنید،  که  کاری  هر  تا  می شود  باعث  و 
بي برنامگي،  با  باشد.  توانایی  هایتان  و  وقت  از  شما  قبلی 
دچار گیجی و سردرگمی خواهید شد و وقتتان را ازدست 
خواهید داد؛ بدون اینکه کار مفیدی را در راستای اهداف 

خود انجام داده باشید.

با برنامه ريزی 

کنرتل زندگی

در دستان شامست !

اهل  دهيم،  انجام  يا  برسيم  آنها  به  داريم  نظر  در  که  کارهايی  و  اهداف  اکثر  در  ما  بيشتر 
مراسم  مسافرت،  به  رفتن  برای  برنامه ريزی،  اين  که  است  ممکن  هستيم.  برنامه ريزی 
عروسی، مهمانی يا رسيدن به يک هدف ويژه باشد. اگر تا به حال برای هر يک از اين مسائل 
برنامه ريزی کرده باشيد، می دانيد که چه کارهای زيادی را بايد انجام دهيد، چه مراحلی را 
بايد برای رسيدن به نتيجه دلخواه طی کرده و چه ريزه کاری هايی را بايد رعايت کنيد. در 
تعريف برنامه ريزی بايد گفت: برنامه ريزي، ايجاد يک طرح منظم و منسجم برای انجام امور 
در زمان تعيين شده و مشخص است. همگان از اهميت برنامه ريزی برای رويدادها و اتفاقات 
مهم زندگی مطلعند، اما با اين همه، برخی از اين برنامه ريزی ها، منجر به شکست می شود؛ به 
همين دليل، گفته می شود که مردم اغلب برنامه ريزی نمی کنند که شکست بخورند، بلکه در 
برنامه ريزی کردن شکست می خورند! کنکور نيز يکی از بزرگترين و مهم ترين اتفاقات زندگی 
هر فردی است؛ زيرا بيشتر افراد، از اين طريق، مسير و آينده زندگی، به خصوص شغل خود 
را انتخاب می کنند. به خاطر اهميت کنکور، در اين مقاله سعی می کنيم تا شما را با اهميت 

برنامه ريزی برای آمادگي و مطالعه منابع کنکور و نحوه اين برنامه ريزی آشنا کنيم. 
بايد خودتان  يا  پيِش روی شماست:  راه  انجام دهيد، عمًا سه  در هر کاری که می خواهيد 
اتفاقات را  بايستيد و روی دادن آن  بايد کناری  يا  اتفاقات زندگی شويد،  سبب روی دادن 
نظاره گر باشيد، و يا بايد از نحوه اتفاق افتادن آنها گيج و مبهوت بمانيد. اگر می خواهيد که 
هماهنگ و مطابق با اميال و اهداف خود زندگی کنيد، بايد در شمار آن گروه از افرادی باشيد 
بنابراين،  می شوند؛  اتفاقات  آن  دادن  روی  چگونه  و  رويدادها  آمدن  پيش  سبب  خود،  که 
در  آنچه  به  و  دهيد  انجام  درست  و  سنجيده  را  برنامه ريزی  اين  و  کنيد  برنامه ريزی  حتمًا 
برنامه ريزی مّد نظرتان بوده است، جامه عمل بپوشانيد. قبل از اينکه درباره نحوه برنامه ريزی 

برای کنکور، مطالبی بگوييم، بايد درباره اهميت برنامه ريزی مطالبي را عنوان کنيم:
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5- یک زندگی برنامه ریزی شده، به شما هدف می بخشد. 
کنید،  زندگی  برنامه  روی  از  که  می گیرید  تصمیم  وقتی 
و  کنید  زندگی  هدفمند  به صورت  که  دارید  قصد  یعنی 

دیگر، مثل گذشته، زندگی کردنتان، بی هدف نیست.
شده  برنامه ریزی  زندگی  یک  حاصل  اشتیاق،  و  شور   -6
است. وقتی هدفی پیِش روی خود داشته باشید، با شور و 

اشتیاق بیشتر زندگی می کنید.
7- یک زندگی برنامه ریزی شده، به شما قدرت می دهد. 
برنامه ریزی و هدفمند بودن در زندگی، سبب می شود به 
همان شیوه ای که دوست دارید، زندگی کنید؛ با حداقل 

نیاز به دیگران!
8- زمانی که فرد اقدام به تهیه یک برنامه تحصیلی برای 
مبذول  برنامه اش  اهداف  به  بیشتری  توجه  خود می کند، 
می دارد، و انجام این کار کمک می کند تا شناخت بیشتری 
از اهداف خود پیدا کند و آنها را دسته بندی کند و اهداف 
و  دهد  تشخیص  را  خویش  مدت  کوتاه  و  مدت  طوالنی 

هیچ یک را نیز فدای دیگری نکند.
9- استفاده از یک برنامه ریزی استاندارد، همراه با اصول 
خود  توان  و  انرژی  تا  کرد  خواهد  فرد کمک  به  صحیح، 
برنامه ریزی ها، عمدتاً  نوع  این  ندهد. در  به هدر  بیهوده  را 
روش های مفیدی مورد استفاده قرار می گیرند که موجب 
خواهند شد تا فرد بیشترین استفاده را از توان ذهنی خود 

بکند و از اتالف آن نیز جلوگیری کند. 
     حاال که از اهمیت برنامه ریزی در تمام مراحل زندگی تان 
کنکور  برای  برنامه خاصی  بدون  االن  تا  اگر  آگاه شدید، 
احساس می کنید  و  برنامه ریزی کرده اید  یا  درس خوانده 
با دقت  ادامه مطلب  به  برنامه شما، ضعف هایی دارد،  که 
توجه کنید و در گام اول بدانید که برای موفقیت در کنکور 
هم باید اهداف دقیق و روشنی داشته باشید. این مسأله در 
برنامه ریزی تحصیلی، حائز اهمیت فراوان تری است. برای 
خود روشن کنید که اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه 

مدت شما کدام ها هستند؛ مثاًل:
بلند مدت: قبولی در رشته دندان پزشکی در  الف- هدف 

سال آینده.
ب - هدف میان مدت: مطالعه تمام دروس و مرور آنها تا 

زمان برگزاری آزمون سراسری.
ت- هدف کوتاه مدت: مطالعه فالن دروس در این ماه یا 

در این هفته.
وقتی به عنوان اولين قدم برای کنکور، اهداف خودتان 
را مشخص کرديد، بايد در ادامه راه به اين نکته هم 
اصلی ترين  برنامه ريزی،  در  که  باشيد  داشته  توجه 
نقش بر عهده خود داوطلب است. شما داوطلب گرامی 
باید به این نکته توجه داشته باشید که هیچ کس نمی تواند 
به خوبی و با دقت، مثل خودتان شما را بشناسد و برای شما 
برنامه ریزی کند. متأسفانه بیشتر داوطلبان، وقتی تصمیم 
می گیرند که با برنامه درس بخوانند، به مشاوران نا آزموده و 
ناآگاه مراجعه کرده و از آنان می خواهند تا برای موفقیت در 
کنکور، برنامه ای را برای آنان تدوین کنند. در اینجا اولین 
قدم اشتباه یک داوطلب کنکور برداشته می شود؛ زیرا شما 
داوطلبان به این نکته توجه ندارید که هیچ کس به اندازة 

خودتان دلسوز و نگران سرنوشت شما نیست، و اگر مشاور 
ناآگاهی این کار را برایتان انجام داد، بیشتر به فکر منفعت و 
کسب درآمد خود است. خیلی از مشاوران کم اطالع، برای 
تمام افراد از قبل یک نسخه برنامه آماده شده در دست دارند 
که شبیه به هم است و به هر نفر، یک برگه از این نسخه ها 
را می دهند؛ اما این کار صحیح نیست؛ زیرا افراد تفاوت های 
قوی  ریاضی  درس  در  داوطلبی  مثاًل  دارند؛  هم  با  زیادی 
است، و در مقایسه با داوطلب دیگر در همین درس، باید 
وقت کمتری را برای فراگیري این درس بگذارد؛ درحالی 
به  زیست شناسی،  درس  مطالعه  برای  داوطلب  همین  که 
زمان بیشتری الزم دارد؛ پس، دادن یک برنامه برای همه 

مطابقت  برنامه ریزی صحیح  اصول یک  با  اصاًل  داوطلبان، 
از جزئیات  اندازة شما  به  آنکه هیچ کس  نمی کند؛ ضمن 
کارتان آگاه نیست و ویژگی های شما را هیچ فرد دیگري 
مثل خودتان نمی شناسد؛ پس این شما  هستید که می توانید 

به خوبی و با دقت، برای خودتان برنامه ریزی کنید. 
از  بسیاری  که  برنامه ریزی،  در  مهم  از مشکالت  یکی     
برنامه  که  است  این  می کنند،  شکایت  آن  از  داوطلبان 
و  نمی شود  اجرا  عماًل  دیگر  مدتی  از  پس  شده  تدوین 
داوطلب با احساس سرخوردگی و این حس که از برنامه 
عقب مانده است، دوباره با حالت بی نظم و گسسته شروع 
به مطالعه می کند و به این ترتیب نمی تواند از زمان باقی 
مانده، بهترین استفاده را ببرد. زمانی که برنامه ما در یک 
روز به خاطر بروز حوادث یا انجام کارهای پیش بینی نشده، 

اجرا نشود، به ناچار برای همیشه روی کاغذ باقی می ماند. 
یکی از مهم ترین عواملی که باعث اجرا نشدن برنامه درسی 
از سوي دانش آموزان می شود، این است که آنان برنامه های 
خود را به صورت ساعتی یا روزانه تنظیم می کنند و واحد 
در  روز  به  روز  یا  ساعت  به  ساعت  را  برنامه ریزی  زمانی 
چرا  دارند؛  اشتباهاتی  برنامه ها،  گونه  این  می گیرند.  نظر 
به  زیادی  منتظره  غیر  اتفاقات  ما،  روزانه  زندگی  در  که 
روز  یک  در  نتوانیم  ما  می شوند  باعث  که  می آیند  وجود 
را  نظرمان  یا در یک ساعت مشخص، درس مورد  خاص 
مطالعه کنیم؛ به همین خاطر و برای جلوگیری از به هم 
ریختن بیش از حد برنامه و به منظور اینکه نقش شما در 

دروسی  بتوانید  شما  و  شود  حفظ  همچنان  برنامه ریزی، 
آن  مطالعه  به  موفق  خاص  اتفاقات  بروز  خاطر  به  که  را 
نشده اید، به بهترین شکلی در برنامه هفتگی خود دوباره 
لحاظ کنید، باید از یک برنامه هفتگی استفاده کنید. برنامه 
یک هفته ای، مناسب ترین و بهترین برنامه در این زمینه 
است؛ زیرا انعطاف این برنامه باعث می شود تا اگر شما به 
خاطر پیش آمدن اتفاقاتی مانند بیماری و ... نتوانید درس 
درس های  هفته  یک  در  مانده،  باقی  مدت  در  بخوانید، 
مطالعه نشده را به ترتیب اهمیت در برنامه خود قرار دهید 
از دست مي دهید، درس های کمتر  به خاطر وقتی که  و 
و  ضعف ها  می توانیم  ترتیب  این  به  کنید.  حذف  را  مهم 
قوت های روزهای قبل را جبران کنیم؛ به طور مثال، شما 
در برنامه ریزی خود، سه ساعت از بعد از ظهر روز سه شنبه 
خاطر  به  و  گذاشته  زیست شناسی  درس  مطالعه  برای  را 
مطالعه  ساعت  این  در  نتوانسته اید  مشکلی  آمدن  پیش 
بیشتر  با مطالعه  احساس کردید که می توانید  اگر  کنید. 
این درس در هفته آینده، کسری این هفته را جبران کنید، 
نیازی به تغییر در برنامه این هفته نیست، اما اگر حتماً این 
شود،  مطالعه  جاری  هفته  در  باید  زیست شناسي  مبحث 
سه  از  را  اهمیت تر  کم  درس های  از  یکی  باید  شما  پس 
روز هفته جاری بر دارید و به جای آن، مبحث مورد نظر 

زیست شناسی را مطالعه کنید. 
که  است  این  هفتگی  برنامه  داشتن  مزایاي  از  یکی      
طول  در  را  مختلف  دروسی  مطالعه  ساعات  که  هنگامی 

موفقیت

استفاده از یک برنامه ریزی استاندارد، 
همراه با اصول صحیح، به فرد کمک خواهد 

کرد تا انرژی و توان خود را بیهوده به 
هدر ندهد. در این نوع برنامه ریزی  ها، 
عمدتاً روش  های مفیدی مورد استفاده 

قرار می گیرند که موجب خواهند شد تا فرد 
بیشترین استفاده را از توان ذهنی خود 

بکند و از اتالف آن نیز جلوگیری کند
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آیا  که  می شوید  متوجه  تازه  می کنید،  جمع آوری  هفته 
و  نه،  یا  کرده اید  مطالعه  الزم  اندازه  از  بیش  را  درسی 
در مقابل، زمانی که کار خود را به صورت روزانه بررسی 
کارتان  کلی  اشکاالت  و  یکجانبه گری ها  متوجه  می کنید، 
نمی شوید؛ اما وقتی عملکرد خود را در طول هفته بررسی 
می کنید، تا حدود زیادی تعادل و عدم تعادل کارهایتان 
برایتان مشخص می شود. شما در برنامه ریزی می توانید هر 
درسی را به طور متعادل و به اندازه اهمیت همان درس 
مطالعه نمایید و با توجه به نقاط قوت و ضعفتان در آن 
دارد، ساعت  کنکور  در  که همان درس  اهمیتی  و  درس 

مطالعه آن را تنظیم کنید.
    از آنجایی که کتاب های دوره دبیرستان، تنها منبع اصلی 
طراحی و استخراج تست های کنکور هستند، بدین ترتیب در 
برنامه ریزی درسی خود، حتماً به تغییرات کتاب های درسی، که 
تقریباً هر ساله در آموزش و پرورش صورت می گیرد و بخشی از 
آنها حذف یا اضافه می شود، نیز توجه داشته باشید و زمان دقیقی 
را برای هر یک از اهداف کوتاه مدت خود تعیین کنید؛ مثاًل 
تعیین کنید که مطالعه چه دروسی را در چه مدت زمانی به اتمام 
خواهید رساند؛ به عنوان مثال، با توجه به نقاط قوت و ضعف خود، 
باید بدانید که: شما در درس شیمی چقدر توانمند هستید؟ این 
درس چقدر در زیرگروه آزمایشي انتخابی شما مهم است؟ چند 
ساعت در هفته را باید به مطالعه این درس اختصاص دهید؟ با 
این برنامه ریزی، چند ماه بعد می توانید این درس را به طور کامل 

بخوانید و سپس آن را مرور کنید؟ و ....
برنامه  یک  که  باشید  داشته  توجه  باید  عزیز!  داوطلبان 
خوب، برنامه ای است که در آن، مطالعه دروس به صورت 
تک  مطالعه  شیوه  از  افراد  از  برخی  گیرد.  انجام  موازی 
درس استفاده می کنند؛ مثاًل یک هفته برای مطالعه درس 
فیزیک، هفته دیگر براي درس شیمي، و ...؛ اما الزم است 
بدانید که به کارگیري این شیوه، موجب خستگی ذهنی و 
کاهش بازدهی یادگیری در آنها می شود. توصیه می گردد 
موازی  از شیوه  از روش تک درس،  استفاده  به جای  که 
استفاده کنید؛ به این ترتیب که دو یا سه درس را برای 
مدت زمان معین انتخاب و مطالعه کنید؛ به این صورت، 
جلوگیری  خود  ذهنی  خستگی  بروز  از  توانست  خواهید 
کنید. هر چقدر تنوع در زمان بندی مطالعه این دروس 
بیشتر باشد، به همان اندازه از بروز خستگی ذهنی بیشتر 

در شما، جلوگیری خواهد شد. 
به برنامه های زیر با تنوع های متفاوت توجه کنید:

    مطالعه درس فیزیک، شیمی، ادبیات در یک هفته، شامل 
دو روز اول: فیزیک، دو روز دوم: شیمی، دو روز سوم: ادبیات، 
مطالعه درس فیزیک، شیمی، ادبیات در یک هفته، شامل 
ادبیات. توجه کنید که  صبح: فیزیک، ظهر: شیمی، عصر: 
برنامه دوم، از لحاظ تنوع، مناسب تر از برنامه اول است؛ چون 
در یک روز، سه درس مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در حالی که 
در روش اول، مطالعه هر دو روز یک درس، احتمال بیشتری 
دارد که موجب خستگی ذهنی تان شود؛ البته، همان گونه که 
آنجایی که خصایص فردی شما و  از  اشاره کردیم،  باال  در 
عاداتی که در مطالعه دارید، نقش مهمی در برنامه ریزی دارد، 
خودتان باید به این نتیجه برسید که با چه شیوه ای از چیدمان 

دروس در برنامه ریزی، راحت تر هستید و سپس آن شیوه را 
به کار بندید.

برای  این سؤال  این مطالب،  از مطالعه  بعد  احتماالً       
شما پیش می آید که برنامه ریزی برای طول سال تحصیلی 
برنامه ریزی  که  باشید  داشته  توجه  باید  است.  چگونه 
سایر  با  اندک تفاوت هایی  تحصیلی،  سال  طول  برای 
کنکور،  برای  آمادگی  مثاًل  تحصیلی،  برنامه ریزی های 
سال  طول  براي  برنامه ریزی  در  این صورت که  به  دارد؛ 
تحصیلي، اهداف شما با اهداف مدرسه در هم می آمیزد و 
شما برای برنامه ریزی درسی خود تا حدی از برنامه ریزی 
مدرسه تبعیت می کنید؛ با این حال، شما در کنار اهداف 
برنامه ریزی شده، که مدارس برای شما تعیین می کند در 
اهداف  باید  بپردازید،  دروس  کدام  مطالعه  به  روزی  چه 
خود را در راستای همان دروس تنظیم کنید و سایر اصول 

برنامه ریزی را نیز رعایت کنید.
    در برنامه ریزی، حتماً تناسب میان دروس و تنوع آنها را 
نیز رعایت کنید؛ چون در این زمینه، تناسب و تنوع، مسأله 
های فیزیک،  درس  انتخاب  مثال،  طور  به  است؛  مهمی 
شیمی، ریاضی در یک مدت زمان مشترک، کارآیی خوبی 
نخواهد داشت؛ زیرا شیوه مطالعه این دروس به یکدیگر 
نزدیک است و خستگی بیشتری برایتان به همراه خواهد 
داشت، و گذشته از این، همه آنها با انواع فرمول ها سر و 
خواهد  پیش  را  مطالب  تداخل  موضوع،  این  و  دارند  کار 
استفاده  ترکیبی  چنین  از  که  بهتر است  بنابراین،  آورد؛ 
کنید: شیمی، ادبیات، فیزیک؛ یا اگر از شیوه دیگري براي 

خواندن دروس با یکدیگر استفاده می کنید، که بهتر نیز 
ادبیات،  و  شیمی  کنید:  استفاده  ترکیب  این  از  هست، 
تأکید  هم  باز  زیست شناسی.  و  ریاضی  معارف،  و  فیزیک 
می کنیم که برنامه ریزی و دروسی که براي مطالعه انتخاب 

می کنید، باید بر اساس توانایی ها و خصایص شما باشد.
    گنجاندن زمان استراحت را در برنامه ریزی خود فراموش 
نکنید. در مطالعه، باید، عالوه بر استراحتی که هر چهل 
خودتان  برای  ربع  یک  مدت  به  و  بار  یک  پنج دقیقه  و 
مدت زمان  بار،  یک  ساعت  چند  هر  می گیرید،  نظر  در 
طوالنی تری را برای استراحت )مثاًل نیم ساعت تا چهل و 
پنج دقیقه( در نظر بگیرید و استراحت طوالنی تری را برای 
پایان هر مقطع زمانی )مثاًل یک هفته یا یک ماه( و شروع 
مثال،  عنوان  به  باشید؛  نظر داشته  در  نیز  بعدي  مقطع 

دانش آموزی برای یک هفته خود، مطالعه درس شیمی و 
ادبیات را انتخاب کرده است؛ به طوری که هر روز صبح 
شیمی، و هر بعد از ظهر به مطالعه ادبیات می پردازد و در 
فاصله هر چهل و پنج دقیقه مطالعه، یک ربع استراحت 
می کند و هر سه نوبت چهل و پنج دقیقه اي، یک استراحت 
چهل و پنج دقیقه ای برای خود دارد، و در پایان هفته )بعد 
تا  می پردازد  استراحت  به  کامل  طور  به  جمعه(،  ظهر  از 
هفته بعد را، که برای مطالعه فیزیک و زیست شناسی در 
نظر گرفته است، با انرژی بیشتری شروع کند. به یک مثال 
توجه کنید: در برنامه ریزی تحصیلی بر مبنای یافته های 
روان شناسی، یک اصل در نظر گرفته می شود؛ با این محتوا 
که بعد از مدتی  درحدود چهل و پنج دقیقه پس از شروع 
مطالعه، منحنی یادگیری بسیار پایین می آید؛ به طوری که 
فرد، دیگر یادگیری خوبی بعد از این زمان نخواهد داشت؛ 
مگر اینکه یک استراحت کوتاهي داشته باشد. با در نظر 
گرفتن اصولی از این دست، فرد باید برنامه ریزی تحصیلی 
خود را طوری انجام دهد که هر چهل و پنج دقیقه یک 
بار، استراحت کوتاهی داشته باشد تا دوباره با تجدید قوای 
ذهنی، شروع به یادگیری نماید. برای برنامه ریزی بهتر و 
استفاده بیشتر از وقت و توان مطالعاتی خود، به نکات زیر 

نیز توجه کنید:
در  کامل  طور  به  را  برنامه ریزی  در  خود  فردی  توان   -1

نظر بگیرید.
2- یک برنامه خوب باید واقع بینانه باشد.

3- قبل از برنامه ریزی، باید مشخص شود که دانش آموز در 
چه وضعیتی است؛ یعنی در چه درس هایی قوی و در چه 

درس هایی ضعیف است.
4- در برنامه ریزی، به ساعات کالس و رفت و آمد و خواب 

خود نیز توجه داشته باشید.
5- در برنامه ریزی، خود شما یید که از جزئیات کارتان آگاهی 
دارید و نگران سرنوشت خود هستید؛ پس، با توجه به این 

موضوع، یک برنامه خوب برای خود تهیه و تدوین کنید.
نه  شمایید؛  خود  شما،  اصلی  رقیب  کنکور،  در   -6
رقابت  خودتان  با  باید  سال،  طول  در  شما  دیگران! 
قبل  هفته  و  قبل  روز  از  روزتان  هر  باید  یعنی  کنید؛ 
از آن، بهتر باشد. باز هم تأکید می کنیم که سالم ترین، 
با  انسان  رقابت  رقابت،  نوع  مؤثرترین  و  ترین  صحیح 
خویش است و شما باید دائماً تالش کنید که قابلیت ها 

و توانایی های خود را باال ببرید. 
باید  را  فردی  تفاوت های  خود،  براي  برنامه ریزی   در   -7
هوشی،  بهره  از:  عبارتند  تفاوت ها  این  گرفت.  نظر  در 
پایه درسی، نقاط قوت و ضعف در دروس مختلف، هدف 
آموزشی، عادت و روش مطالعه، محیط و شرایط زندگی، 
فرد  هر  بنابراین،  باوری؛  خود  و  نفس  به  اعتماد  میزان 
دوستان  ضمناً  باشد.  داشته  خود  به  مختص  برنامه  باید 
دانش آموز باید توجه داشته باشند که الگو برداری کلی و 
بوده اند،  موفق  که  دیگري  افراد  کارهای  از  مطالعه  بدون 
نادرست است؛ چرا که امکان دارد کاری که انجام آن برای 
بعضی از افراد، موفقیت به دنبال داشته است، برای دیگران 

ضرر در پی داشته باشد.

موفقیت

در برنامه ریزی  براي خود، تفاوت های 
فردی را باید در نظر گرفت. این تفاوت ها 

عبارتند از: بهره هوشی، پایه درسی، 
نقاط قوت و ضعف در دروس مختلف، 
هدف آموزشی، عادت و روش مطالعه، 
محیط و شرایط زندگی، میزان اعتماد 

به نفس و خود باوری؛ بنابراین، هر فرد 
باید برنامه مختص به خود داشته باشد
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مبلغ وام ها، غذا و اجاره بهاء خوابگاه های دانشجویی
در سال تحصیلی جدید اعالم شد

دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
پذیرفته شدگان  کلیه  گفت:  پیام نور 
و  بیست  نوبت  فراگیر  کارشناسی ارشد 
تا 16 شهریور ماه  پیام نور،  دوم دانشگاه 
سامانه  به  مراجعه  با  که  دارند  فرصت 
  reg.pnu.ac.ir نشانی:  به  گلستان 
این  در  خود  غیرحضوری  ثبت نام  برای 

دوره اقدام کنند. 
افزود:  حیدری  محسن  دکتر 
سامانه  به  ورود  از  پس  پذیرفته شدگان، 
در مهلت اعالم شده و با مطالعه صفحه 
شناسه  از  استفاده  با  می توانند  ورودی 
کاربری و گذرواژه )در صفحه اول سایت 
سامانه  وارد  می گردد(،  اعالم  فوق الذکر 

آموزشی گلستان شوند.
الزم  پذیرفته شدگان  شد:  یادآور   وی 
تصویر  شامل:  مدارک،  اسکن  که  است 
صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه، 
عکس  رو(،  و  )پشت  ملی  کارت  تصویر 
مشخص  مدرک  روشن،  زمینه  با  رنگی 
)ویژه  وظیفه  نظام  وضعیت  کننده 
آقایان(، تصویر مدرک کارشناسی )برای 
ناپیوسته،  کارشناسی  مدرک  دارندگان 
ارائه  نیز  کاردانی  مدرک  که  است  الزم 
شود( و گواهی از مراجع ذی ربط مربوط 
به استفاده کنندگان از سهمیه را در قالب 
 jpgیا jpeg و با حجم هر فایل حداکثر 
250 کیلو بایت تهیه نمایند و در هنگام 

ثبت نام غیرحضوری بارگذاری کنند.
پیام نور،  دانشگاه  روابط عمومی  مدیرکل 
را حضوری  ثبت نام  تاریخ  آخرین 
افزود:  و  کرد  اعالم  ماه  شهریور   16
دانشجو، پس از ثبت نام اولیه و بارگذاری 
پرونده  تشکیل  برای  نیاز،  مورد  مدارک 
در زمان تعیین شده، باید به محل قبولی 
خود مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده 

اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، 
درخواست  تاریخ  آخرین  همچنین  وی 
مهمانی دانشجویان را 16 شهریور ماه و 
آخرین زمان انتخاب واحد را 19 شهریور 

ماه اعالم کرد.

آخرین مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

16 شهریور ماه 

معاون وزیر علوم ابالغ کرد

به  علوم،  وزير  آموزشی  معاون 
تحصيات  و  آموزشی  معاونان 
تکميلی دانشگاه ها اباغ کرد: فرصت 
دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری 
شرکت کننده در اربعين، برای دفاع از 

پايان نامه يک ماه تمديد شود.
دکتر قاسم عمو عابدینی، معاون آموزشی 
معاون  درخواست  بر  بنا  علوم،  وزیر 
برای  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 
مساعدت به دانشجویان حاضر در آیین 
افزایش  خصوص  در  کربال،  روی  پیاده 
فرصت دفاع از پایان نامه و رساله دکتری، 
با این درخواست موافقت نمود و نسبت 
مورخ  144362 بخشنامه  صدور  به 

6 شهریور ماه به دانشگاه ها اقدام کرد.
است  شده  تأکید  مذکور  بخشنامه  در 
نحوی  به  دانشجویان  به  مساعدت  که 
خصوص  در  الزم  تدبیر  که  باشد 
هم زمانی  عدم  و  دانش آموختگی  تاریخ 
افرادی  برای  مقطع،  دو  در  تحصیل 
باالتر  ماه 1401 در مقاطع  از مهر  که 
تحصیل می کنند، یا مسائل حوزه نظام 

وظیفه، صورت گیرد.
وزیر  آموزشی  معاون  بخشنامه  در 
به  نسبت  که  است  شده  تأکید  علوم، 
در  بخشنامه  این  مشمول  دانشجویان 
تحصیلی  سال  آغاز  که  دانشگاه هایی 
است،  ماه  شهریور  دوم  نیمه  از  آنان 
مراسم  با  مقارن  ایام  و  شده  مساعدت 
افراد  این  غیبت  عنوان  به  اربعین، 

محسوب نشود.

بخشنامه تسهیالت 
وزارت علوم 

برای دانشجویان 
شرکت کننده در اربعین  دانشجويان  رفاه  صندوق  رئيس 

بهاء  اجاره  غذا،  نرخ  علوم،  وزارت 
دانشجويی  وام های  انواع  و  خوابگاه 
در سال تحصيلی جديد را اعام کرد.

و  نوع  به  اشاره  با  گنجی،  مسعود  دکتر 
اول  نیمسال  دانشجویی  وام های  مبلغ 
گفت:   ،1402-1401 تحصیلی  سال 
مقطع  دانشجویان  تحصیلی  وام  مبلغ 
کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، 
به  تومان  هزار   950 و  میلیون  یک  از 
دومیلیون و نیم، وام تحصیلی دانشجویان 
ناپیوسته،  و  پیوسته  کارشناسی ارشد 
و میلیون  دو  از  حرفه ای،  دکتری  و 
تومان،  میلیون  سه  به  تومان  هزار   600
و وام تحصیلی دکتری تخصصی پیوسته 
به تومان  میلیون  شش  از  ناپیوسته،  و 

شش میلیون و نیم افزایش یافت.
وی ادامه داد: این وام های تحصیلی، با توجه 
به وام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
خواهد  برابر  دو  متأهل  دانشجویان  برای 
بود؛ به عنوان مثال، یک دانشجوی دکتری 
میلیون  شش  گذشته  سال  که  پیوسته، 
اگر  می کرد،  دریافت  تحصیلی  وام  تومان 
امسال متأهل باشد 13 میلیون تومان وام 

تحصیلی دریافت خواهد کرد.
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
دانشجو  دو  هر  زوجین  اگر  افزود:  علوم، 
باشند، به یک نفر این وام تحصیلی تعلق 

خواهد گرفت.
متأهلی  مسکن  ودیعه  وام  افزود:  وی 
به نیم  و  میلیون   32 از  تهران  شهر  در 
از شهرها  کالن  در  تومان،  میلیون   35

26 میلیون تومان به 30 میلیون تومان، 
میلیون  نیم  و   19 از  شهرها  سایر  در  و 
تومان به 25 میلیون تومان افزایش یافت.

افزود:  دانشجویان،  رفاه  صندوق  رئیس 
منظور از کالن شهرها، شهرهای مشهد، 
تبریز، قم، کرج اصفهان، کرمانشاه، شیراز 

و اهواز هستند.
برای  شهریه  وام  به  اشاره  با  وی، 
وام  افزود:  شهریه پرداز،  دانشجویان 
برای دانشجویان مقطع کاردانی،  شهریه 
یک  از  ناپیوسته،  و  پیوسته  کارشناسی 
یک  به  تومان  و  هزار   300 و  میلیون 
مقطع  دانشجویان  برای  نیم،  و  میلیون 
ناپیوسته،  و  پیوسته  کارشناسی ارشد 

و میلیون  دو  از  حرفه ای  دکتری  و 
و  تومان  میلیون   3 به  تومان  هزار   600
برای دانشجویان دکتری تخصصی پیوسته 
به همان  نیم  و  از 6 میلیون  ناپیوسته،  و 

6 میلیون و نیم افزایش یافته است.
دکتر مسعود گنجی، افزود: اگر زوجین هر 
دو دانشجو باشند، هر دو می توانند از وام 

شهریه 6 میلیون و نیمی استفاده کنند.
ادامه داد: همچنین امسال در قالب  وی 
آموزشی  وسایل  کمک  وام  ضروری،  وام 
وام ها  لیست  در  قباًل  که  می شود  ارائه 
این، کمترین وام ضروری  از  نبود. پیش 
دو میلیون و 600 هزار تومان بود که در 
سال تحصیلی جاری به شش میلیون و 

500 هزار تومان افزایش یافت.
درباره  دانشجویان،  رفاه  صندوق  رئیس 
سال  در  دانشجویی  تغذیه  جدید  نرخ 
صبحانه نرخ  گفت:  جدید،  تحصیلی 
3 هزار تومان، نرخ ناهار 6 هزار تومان و 

نرخ شام 4 هزار تومان تعیین شد.
دکتر مسعود گنجی، با اشاره به نرخ اجاره 
سال  در  دانشجویی  خوابگاه های  بهاء 
تحصیلی جدید، گفت: بیشترین نرخ اجاره 
بها 130 هزار تومان در ماه بود که در سال 
تحصیلی جدید به 163 هزار تومان در ماه 
افزایش یافت، و کمترین آن نیز 67 هزار 
تحصیلی  به سال  نسبت  که  است  تومان 

قبل 25 درصد افزایش یافته است.


