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علم ماهيتی 
جهانی و فراملی 

دارد و بايد 
در خدمت تمام 

بشريت باشد
گفت:  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
نباید  پژوهشی،  و  علمی  دستاوردهای 
مرزهای  و  خاص  ملت  یک  به  منحصر 
ما  که  چرا  باشد؛  خاص  جغرافیایی 
و  جهانی  ماهیتی  علم  داریم  اعتقاد 
باید  فراملی دارد و منافع علم و دانش 

در خدمت تمام بشریت قرار گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، 
تجلیل  آیین  در  زلفی گل،  دکتر محمدعلی 
از دانشجویان نمونه بین المللی، گفت: وزارت 
علوم، در دوره جدید پنج اولویت را برای انجام 
فعالیت های علمی - پژوهشی و فرهنگی در 

آموزش عالی کشور نصب العین خود قرار داده 
است که مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی و 
فناوری و نوآوری، یکی از آن پنج اولویت است، 
راستای  در  بین المللی  دانشجویان  پذیرش  و 

تحقق این اولویت انجام می شود.
وی، خطاب به دانشجویان بین المللی حاضر 

ایران،  دانشگاه های  گفت  نشست،  این  در 
استانداردهای علمی و آموزشی را در سطح  
و  می کنند  رعایت  جهانی  استانداردهای 
دانش آموختگان  که  است  علت  همین  به 
دانشگاه های ایران در تمام دانشگاه های معتبر 

دنیا پذیرش می شوند.

ساعت 24 امروز
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یادداشت هفته

اذهان  روشنگری  منظور  به  که  مباحثی  ادامه  در 
داوطلبان عزیز آزمون های سراسری و خانواده های 
این  ارائه می شود، در  این ستون  آنان در  محترم 
شماره نیز به یکی دیگر از چالش های این عزیزان 
تبلیغات  با  ارتباط  در  تحصیلی  سال  اوایل  در 
توجه  و  می پردازیم  سودجو  مؤسسات  اغواگرانه 
مخاطبان محترم را به موارد مطرح شده در سطور 

ذیل جلب می کنیم.
سودجویي، تجارت، اشتغال و انواع و اقسام واژگاني از این 
و  ارزشمندند  مفاهیمي  و  عبارات  به سهم خود،  دست، 
هر یک مي توانند کارکردهاي فردي و اجتماعي مفید و 
سودمندانه اي داشته باشند و به ثروت هاي مادي و معنوي 
یک جامعه بیفزایند؛ اما مشکل اینجاست که در برخي از 
موارد، این »سودجویي« و تجارت پیشگي، جایگاه خویش 
را گم مي کند و افرادي با استفاده از شعار معروف »هدف، 
وسیله را توجیه مي کند« )اگر نه به زبان و بیان، ولي در 
ارزش هاي  از  مي خواهند  که  مي رسند  جایي  به  عمل( 
سود  به  ممکن  نحو  هر  به  و  کرده  گذر  جامعه  اخالقي 
سرشار و بادآورده اي در آشفته بازار تبلیغات نابسامان برسند 
و برایشان مهم نیست که با چه وسیله اي مي خواهند به 

هدفشان دست پیدا کنند.
تا اینجاي کار نیز اگر صرفاً این »سودجویي« با اغراق 
نظام  در  تجاري  تبلیغات  معموِل  که  بزرگ نمایي،  و 
اما  امروز است، تمام شود، حرفي نیست؛  سرمایه داري 
مشکل آنجاست که برخي از این مؤسسات، نه با تبلیغات 
بر سخنان کذب و »دِر  اصرار  با  بلکه  اغراق گونه خود،  
باغ سبز نشان دادن« به داوطلبان چند صد هزار نفري 
به   ... و  دکتري  کارشناسي ارشد،  آزمون هاي سراسري، 

بادآورده  سودهاي  کسب  براي  که  کیسه اي  کردن  پر 
َره صد  یکشبه  این شیوه،  با  و  مي پردازند  اندوخته اند، 
ساله مي روند و از هیچ به همه چیز مي رسند؛ همه چیز 
که تنها موردي که در آن راه ندارد، اخالق، اعتقادات 

دیني، معرفت، وجدان و معنویات است. 
به اصِل حرف خود در این مجال برگردیم: بارها مشاهده 
اینترنتي  پایگاه هاي  از طریق  شده است که مؤسساتي 
خویش به منظور جذب و اغواي کاربران، که اکثر آنها را 
داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در 
مقاطع تحصیالت تکمیلي، به خصوص کارشناسي ارشد، 
تشکیل مي دهند، با درج عبارت »پذیرش بدون کنکور 
آن،  شبیه  دیگري  عبارت هاي  یا  کارشناسي ارشد«  در 

اقدام به سوءاستفاده هاي مالي از افراد مي نمایند.
در همیـن سـتون و از همیـن مجـال، ضمن هشـدار به 
این گونه شـبه مؤسسـات و اعالم حفظ حق شـکایت از 
آنهـا بـه نهادهاي قضایي، بـه داوطلبان عزیز و پُرشـمار 
ایـن آزمـون، و همچنیـن سـایر آزمون هایي کـه متولي 
رسـمي آنهـا سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور اسـت، 
اعـالم مي کنیـم کـه ایـن سـازمان بـا هیـچ مؤسسـه و 
آموزشـگاهي در ایـن خصـوص و نیـز در سـایر زمینه ها 
هیچ گونـه همـکاري ندارد و بـراي هیچ یـک از آنها نیز 
مجـوزي صـادر نکرده اسـت. ضمناً از داوطلبـان گرامي 
و همچنیـن خانواده هـاي محتـرم آنهـا تقاضـا مي کنیم 
کـه در صورت مواجه شـدن با این پایگاه هـاي اینترنتي 
و دیـدن ایـن گونـه پیام هـا، هوشـمندانه عمـل کنند و 
مراتـب را سـریعاً از طریق حفاظت آزمون هاي سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور به نشـاني پسـت الکترونیکي:
hefazatazmon@sanjesh.org گزارش دهند. 

جشنواره  دوره  سی امین  در  ثبت نام  مهلت 
دانشجـوی نمونه، تا روز جمعه 6 آبـان مـاه 

تمدید شد.
نمونه،  دانشـجوی  جشـنواره  در  ثبت نام  مهلت 
و  بود  مهرماه   15 تا  دوم  از  این  از  پیش  تا  که 
با  شد،  تمدید   1401 ماه  مهر   22 تا  آن  از  پس 
توجه به درخواست دانشگاه ها برای تمدید مهلت 
ثبت نام دانشجویان در این جشنواره و با توجه به 
تا  بار  دومین  برای  آمده،  عمل  به  هماهنگی های 

جمعه 6 آبان ماه تمدید شد.
کلیه دانشجویـان متقاضی دانشگاه هـای دولتـی، 
غیـرانتفاعی و پژوهشگاه های تـابع وزارت علــوم، 
تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه های، پیام نور 
و فرهنگیان می توانند، ضمن مطالعه دقیق آیین نامه 
سایت: به  مراجعه  با   ،1398 سال  شیوه نامه  و 
متقـاضیـان  و   ،www.portal.saorg.ir 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه 
 nemooneh.behdasht.gov.ir  :سایت به 

نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام نمایند.
جشنواره  کشوری  مرحله  داوری  که  است  گفتنی 
دانشجوی نمونه نیز از 14 آبان ماه تا 8 آذر ماه می شود 
و آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره دانشجوی نمونه 

سال 1401 نیز در آذر ماه برگزار می شود.
الزم به یادآوری است که مهلت اعالم شده تمدید 
ثبت نام،  سامـانه  بسته شـدن  از  پس  و  نمـی شود 
نیز  باشند  نشده  نهایی  ثبت  که  درخواست هایی 

ارزیابی نمی شوند.

مهلت ثبت نام جشنواره 
دانشجویان نمونه

تمدید شد

تا 6 آبان ماه
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اخبار هفته

ثبت اینترنتی معافیت تحصیلی دانشجویان و 
درخواست های خروج از کشور مشموالن 

رئيس سازمان وظيفه عمومی فراجا خبر داد

رئیـس سازمان وظیفه عمـومی 
فراجا، از ثبت معافیت تحصیلی 
و درخواسـت های  دانشجـویان 
به  مشمـوالن  کشـور  از  خروج 
صورت اینترنتی در سراسر کشور، 

خبر داد.
کـرد:  اظهـار  مهـری  تقـی  سـردار 
خـادم  عرصه هـا  تمـام  در  پلیـس 
همـه مـردم  و قطعـاً  اسـت  مـردم 
کشـور عزیزمـان،  حامـی و قدردان 
زحمـات پلیـس هسـتند، و در ایـن 
ایـام کـه پلیس همـه جانبـه مدافع 
جـان، مـال و نامـوس مـردم اسـت، 
حمایـت چشـمگیر مـردم از پلیـس 

خدمتگـزار را شـاهد هسـتیم.
وی، بـا اشـاره بـه تأکیـد فرمانـده 
اهمیـت  بـر  کشـور  انتظامـی  کل 
هوشمندسـازی خدمـات پلیـس به 
صـورت اینترنتـی، گفـت: مهم ترین 
خدمـات سـازمان وظیفه عمومی در 
راسـتای هوشمندسـازی و تسـریع 
درخواسـت های  بـه  رسـیدگی  در 

مشـموالن، صدور اینترنتی معافیت 
تحصیلـی برای دانشـجویان داخل و 

خـارج از کشـور اسـت. 
ایـن  خدمـات  دیگـر  از  همچنیـن 
سـازمان، کـه به صـورت هوشـمند 
اینترنتـی  ثبـت  می شـود،  ارائـه 
کشـور  از  خـروج  درخواسـت های 

اسـت. مشـموالن  کلیـه 

کــرد:  اظهــار  مهــری  ســردار 
ثبـت  بـرای  می تواننـد  مشـموالن 
و  تحصیلـی  معافیـت  درخواسـت 
کشـور،  از  خـروج  مجـوز  صـدور 
نشـانی: بـه  سـخا  سـامانه  بـه 
  sakha.epolice.ir مراجعـه 
انجـام  را  بعـدی  اقدامـات  و  کننـد 

. هند د

آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  امور   معاون 
مأموران  سطح  تعیین  آزمون  برگزاری  از  کشور، 
آزمون  پنجمین  مالیاتی،  امور  سازمان  مالیاتی 
رسمی  مشاوران  جامعه  اعضاء  انتخاب  ورودی 
علوم  دانشگاه های  استخدامی  آزمون  و  مالیاتی 
پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
سال 1401، در روز جمعه 22 مهر ماه در 31 مرکز استان 

در سراسر کشور خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، دکتر حسن 
مروتی، با اعالم این خبر، گفت: 15 هزار و 394 متقاضی 
امور  سازمان  مالیاتی  مأموران  سطح  تعیین  آزمون  در 
مالیاتی ثبت نام کردند که از این تعداد، 73 درصد مرد 
روز  صبح  آزمون  این  و  بودند،  زن  دیگر  درصد   27 و 
جمعه 22 مهر ماه در 31 حوزه امتحانی در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و 60 حوزه فرعی در 31 مرکز 

استان در سراسر کشور برگزار شد.
ورودی  آزمون  پنجمین  خصوص  در  همچنین  وی 
یادآور  مالیاتی،  رسمی  مشاوران  جامعه  اعضاء  انتخاب 

شد: 4 هزار و 271 متقاضی در این آزمون شرکت کردند 
که 76 درصد آنها مرد و 24 درصد دیگر زن بودند، و 
ماه در 32 حوزه  آزمون صبح روز جمعه 22 مهر  این 
امتحـانی در دانشــگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی و

کشور  سراسر  در  استان  مرکز  در 31  فرعی  54 حوزه 
برگزار شد.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور، 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  استخدامی  آزمون  مورد  در 
درمان  بهداشت،  وزارت  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
و هزار   13 گفت:  نیز   ،1401 سال  پزشکی  آموزش  و 

308 متقاضی در این آزمون شرکت کردند که 40 درصد 
آزمون  این  و  بودند،  زن  دیگر  درصد   60 و  مرد  آنها 
صبح روز جمعه 22 مهر ماه در 34 حوزه امتحانی در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 56 حوزه فرعی در 

31 مرکز استان در سراسر کشور برگزار شد.
این  نتایج  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  مروتی،  دکتر 
اطالع رسانی  درگاه  طریق  از  ماه  آبان  اواخر  آزمون ها، 

سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

ساعت 24 امروز

آخرين مهلت ثبت نام
پذيرفته شدگان

كاردانی و كارشناسی
علمی - كاربردی

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان 
ناپیوسته مهر  دوره های کاردانی و کارشناسی 
ماه سال 1401 دانشگاه جامع علمی – کاربردی، 
تا ساعت 24 روز دوشنبه 25 مهر ماه )امروز( 

تمدید شد.
دکتر محمد فتحیان، معاون نظارت و سنجش دانشگاه 
جامع علمی - کاربردی، افزود: نظر به درخواست های 
مکرر مراکز آموزشی و پذیرفته شدگان و با توجه به 
هماهنگی های به عمل آمده، مهلت ثبت نام، انتقال 
پذیرفته شدگان  واحد  انتخاب  و  آموزش  به سیستم 
دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه ای، مهندسی 
فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته مهر ماه سال 
1401 تا ساعت 24 روز دوشنبه 25 مهر ماه )امروز( 

تمدید شد.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی - کاربردی، 
پذیرفته شدگان  و  آموزشی  مراکز  داشت:  اظهار 
بازمانده از ثبت نام، باید به نحوی برنامه ریزی نمایند 
از  قبل  مغایرت،  ثبت  و  واحد  انتخاب  ثبت نام،  که 
اتمام مهلت تعیین شده، در سامانه جامع آموزشی 

هم آوا انجام شود.

آزمون هاي مالياتي و آزمون استخدامي دانشگاه هاي وزارت بهداشت برگزار شد
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وزیر علوم در آیین تجلیل از  دانشجویان 
نمونه بین المللی دانشگاه های ایران

علم ماهیتی جهانی
و فراملی دارد 
و باید در خدمت

تمام بشریت باشد

امنیـت  و  اطالعـات  فنـاوری  دفتـر  سرپرسـت 
فضـای مجـازی سـازمان امـور دانشـجویان، بـا 
اشـاره بـه راه انـدازی میـز خدمـت الکترونیکی 
و پیشـخان سـامانه جامـع امـور دانشـجویان، 
گفت: میـز خدمـت الکترونیکی این سـازمان، با 
طراحـی و پیاده سـازی امکانات جدیـد، اقدام به 
ثبـت و پی گیری درخواسـت متقاضیـان خدمات 

حـوزه دانشـجویی می کنـد.
دکتر مصطفی صالحی اظهار کرد: در راستای ارتقاء سطح 
الکترونیکی  میز خدمت  ارائه خدمات،  از  رضایت مندی 
جدید،  امکانات  پیاده سازی  و  طراحی  با  سازمان،  این 
متقاضیان  درخواست های  پی گیری  و  ثبت  به  اقدام 

خدمات حوزه دانشجویی می کند.
وی افزود: بخش عمده ای از خدمات حوزه دانشجویی، 
دانش آموختگان  بین المللی(،  و  )ایرانی  دانشجویان  به 
و  دانشگاه ها  کشور(،  از  خارج  و  داخل  )تحصیل کرده 
مؤسسات آموزش عالی و به طور کلی مراجعان متقاضی 
خدمات سازمان امور دانشجویان، از طریق درگاه واحد 
امور  جامع  سامانه  به  موسوم  سازمان  این  یکپارچه  و 

دانشجویان )سجاد( ارائه می شود.
سرپرست دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی 
حاضر،  حال  در  داد:  ادامه  دانشجویان،  امور  سازمان 
حداقل تعداد درخواست هایی که روزانه از سوی کاربران 
خدمات  ارائه  میز  و  بستر  عنوان  به  مذکور  سامانه  در 
می شود،  ثبت  دانشجویان  امور  سازمان  الکترونیکی 
بازه هایی  این میزان در  حدود 10 هزار مورد است که 
مقارن با رویدادهای مختلف آموزش عالی )مانند کارنامه 
سالمت و ثبت نام انتقالی و مهمانی دانشجویان(، تا 30 هزار 

مورد در روز نیز افزایش می یابد.
درخواست ها،  این حجم  از  پشتیبانی  کرد:  تصریح  وی 

از  آنها  آوردن  فراهم  و  خود  خاص  ملزومات  نیازمند 
طریق میز خدمات است. در همین راستا و با عنایت به 
نتیجه پایش تحلیلی آماری و محتوایی درخواست های 
پشتیبانی کاربران طی یک سال گذشته، امکانات جدیدی 
در راستای توسعه میز خدمات الکترونیکی سازمان امور 

دانشجویان، طراحی، پیاده سازی و راه اندازی شد.
سرپرست دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی 
طور  به  افزود:  ادامه،  در  دانشجویان،  امور  سازمان 
امکانات  فراهم آوردن  منظور  به  اول،  فاز  در  مشخص، 
)به  سجاد  سامانه  پرتال  میزخدمت  خویش خدمتی، 
معرفی  با   ،)https://portal.saorg.ir :آدرس
شناسنامه خدمات عرضه شده به همراه ارائه بخش هایی 
چون راهنمای کاربری، سؤاالت پرتکرار، گردش کار و 

آیین  نامه های مرتبط با آنها ایجاد شد.
افزایش  منظور  به  کرد:  تصریح  صالحی  دکتر 
ارتقاء  ارائه خدمات حوزه دانشجویی،  رضایت مندی در 
کیفیت ارائه خدمات پشتیبانی و تحول در میز خدمات 
الکترونیکی، دو برنامه اصلی هدف گذاری شده از سوی 
دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی سازمان 
با جدیت در  امور دانشجویان در سال جاری است که 

حال پی گیری و انجام اقدامات الزم است.
دانشجویان، در  امور  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاز دوم، پیشخان )مرکز تماس پشتیبانی فنی( سامانه 
کاربران  مستقیم  تماس  به  پاسخگویی  با هدف  سجاد، 
راهنمایی  و  اطالع رسانی  احتمالی،  رفع مشکالت  برای 
از  کاربران می توانند، پس  این پس  از  و  راه اندازی شد 
به  دانشجویان  امور  سازمان  گویای  تلفن  شماره گیری 
سامانه  پشتیبانی  گزینه   ،)021(  96664000 شماره: 
سجاد را انتخاب کنند تا ارتباط آنها با اپراتور پشتیبان 

فنی سامانه برقرار شود.

ميزخدمت و پيشخان
سامانه جامع امور دانشجويان راه اندازی شد

اخبار هفته

ادامه از صفحه اول
دکتــر زلفــی گل، بــا تبریــک دانش آموختگــی 
تعــدادی از دانشــجویان بین المللــی در کشــور 
تحصیــل  کشــوری  در  شــما  گفــت:  ایــران، 
ــد  کــه یــک فرهنــگ غنــی از ارزش هــای  کرده ای
انســان  مهربانــی،  و  دارد  اخالقــی  و  انســانی 
دوســتی، نــوع دوســتی، و دیگــر دوســتی، در ایــن 
فرهنــگ جایــگاه ممتــازی دارد، و بــرای پــی بردن 
بــه ایــن ارزش هــا کافــی اســت نگاهــی بــه اشــعار 
ــعدی و  ــد س ــن مانن ــران زمی ــزرگ ای ــاعران ب ش

ــم. ــوی بیندازی مول
و  توفیقــات  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه،  در  وی، 
دســتاوردهای نظــام آمــوزش عالــی ایــران پــس از 
انقــالب اســالمی، گفــت: قبــل از انقــالب اســالمی 
ایــران 170 هــزار دانشــجو در ایــران مشــغول بــه 
ــی کــه هــم اکنــون ســه  ــد؛ در حال تحصیــل بودن
ــه  ــغول ب ــجو مش ــزار دانش ــت ه ــون و دویس میلی
تحصیــل هســتند و در برهــه ای از زمــان، مــا بیــش 

ــته ایم. ــجو داش ــون دانش ــار میلی از چه
ــالب  ــروزی انق ــل از پی ــزود: قب ــوم اف ــر عل وزی
اســالمی، حتــی یــک مجلــه علمــی - پژوهشــی 
معتبــر در ایــران وجــود نداشــت، ولــی هــم 
اکنــون بیــش از 400 مجلــه علمــی - پژوهشــی 
ــه  ــی نمای ــر بین الملل ــای معتب ــران در نمایه ه ای
شــده انــد و در ســال گذشــته نیــز بیــش از

78 هــزار ســند علمــی از ســوی دانشــمندان 
ــر  ــی منتش ــر بین الملل ــالت معتب ــی در مج ایران

شــده اســت.
وی  جایــگاه علمــی ایــران را در دنیــا بســیار ارزنده 
ــون در  ــم اکن ــت: ه ــرد و گف ــف ک ــاز توصی و ممت
ــگاه 15 هســتیم و در منطقــه خــود  دنیــا، در جای
ــه دوم،  ــه رتب ــالف فاحــش نســبت ب ــا اخت ــز ب نی

رتبــه اول را در اختیــار داریــم.
ــان  ــور معاون ــا حض ــه ب ــن، ک ــن آیی ــه ای در خاتم
وزیــر و مدیــران  کل ســتادی وزارت علــوم و رئیــس 
و مدیــران ســازمان امــور دانشــجویان برگــزار شــد، 
ــا اهــداء  ــه بین المللــی، ب از شــش دانشــجوی نمون
ــور  ــس جمه ــاء رئی ــه امض ــه ب ــپاس، ک ــوح س ل

رســیده بــود، تجلیــل شــد.
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الف( فرآيند ثبت  نام و اجرای آزمون:
1- ثبت نـام بـراي شـرکت در آزمـون ورودي دوره دکتري (Ph.D) سـال 1401 در 

هفـت گـروه آزمایشـي و 247 کد رشـته  امتحاني شـامل: 
63 کـد رشـته امتحانـي در گـروه آزمایشـي علـوم انسـاني، 46 کـد رشـته امتحانـي 
در گـروه آزمایشـي علـوم پایـه، 60 کـد رشـته امتحانـي  در گـروه آزمایشـي  فنـي و 
مهندسـي، 35 کـد رشـته امتحانـي در گـروه آزمایشـي کشـاورزي و منابـع طبیعي، 
9 کـد رشـته امتحانـي در گـروه آزمایشـي هنـر، 25 کـد رشـته امتحانـي در گـروه 
آزمایشـي دامپزشـکي و 9 کد رشـته امتحاني در گروه آزمایشـي زبان، براي پذیرش 
دانشـجو در دوره هـاي روزانـه، نوبـت دوم )شـبانه(، دانشـگاه آزاد اسـالمي، دانشـگاه 
پیام نـور، دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي غیرانتفاعـي و غیردولتـي و پردیـس  
خودگـردان دانشـگاه ها، از روز دوشـنبه 1400/9/1 )یکـم آذرمـاه 1400( از طریـق 
 سـایت سـازمان  سـنجش آموزش کشـور آغاز شـد و بـا در نظر گرفتن مهلـت تمدید 

شـده، در روز جمعـه 1400/9/12 )دوازدهـم آذرمـاه 1400( پایـان یافـت.
2- بـا توجـه بـه مقررات، هـر داوطلب براسـاس عالقه، فقـط مي توانسـت در یک کد 
رشـته امتحانـي )بـر اسـاس ضوابـط منـدرج در دفترچه راهنمـای ثبت نام و شـرکت 

در آزمـون(، ثبت نـام و در آزمـون آن شـرکت نماید.
3- بـر اسـاس مقـررات اعـالم شـده، ضرورت داشـت کـه داوطلبـان، پـس از مطالعه 
دقیـق دفترچه راهنمـاي ثبت نام آزمـون ورودي دوره دکتـري(Ph.D) نیمه متمرکز 
سـال 1401 )کـه هم زمـان با شـروع ثبت نام روي سـایت سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور قـرار گرفتـه بـود(، در صـورت واجـد شـرایط بـودن، در مهلـت تعیین شـده، 
شـخصاً بـه سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور مراجعـه و نسـبت بـه تکمیـل 

تقاضانامـه اینترنتـي ثبت نـام اقـدام نمایند.
4- بـراي شـرکت در آزمـون دوره دکتـري(Ph.D) نیمه متمرکز سـال 1401، تعداد 
186556 نفـر ثبت نـام نمـوده بودنـد کـه از این تعـداد، 81045 نفـر زن و 105511 
نفـر دیگـر مـرد هسـتند؛ بـه عبـارت دیگـر، 43 درصـد داوطلبـان، زن و 57 درصـد 

آنـان مرد هسـتند. 
 (Ph.D) آمـار داوطلبـان ثبت نـام  کننـده بـراي شـرکت در آزمـون دوره دکتـري   
نیمه متمرکـز سـال 1401 بـه تفکیک گـروه آزمایشـی و جنس، به شـرح جدول زیر 

است:

آمار داوطلبان ثبت نام  کننده آزمون ورودي دوره دکتري سال 1401
به تفکیک گروه آزمایشی و جنس

درصد مردزنجمعگروه آزمایشی
زن

درصد 
مرد

تعداد 
رشته هاي 

امتحاني

1206655320267463445663علوم انساني

1399888675131633746علوم پایه

28874700021874247660فني و مهندسي

کشاورزي و منابع 
760036723928485235طبیعي

94314974445752489هنر

24349991435415925دامپزشکي

35542331122366349زبان

18655681045105511247جمع کل

5- تعـداد داوطلبـان ثبت نـام  کننده در آزمـون دوره دکتـري (Ph.D) نیمه  متمرکز 
سـال 1401، نسـبت به آزمون 1400، تعداد 1487  نفر بیشـتر بوده اسـت. 

6- بر اسـاس برنامه زماني اعالم شـده، کارت شـرکت در آزمون و نیز برگ راهنماي 
مربوط، از روز سه شـنبه 1400/12/3 )سـوم اسـفند ماه 1400( روي سـایت سازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور قـرار گرفـت و ضـرورت داشـته اسـت کـه داوطلبـان، از 
روز سه شـنبه 1400/12/3 لغایـت سـاعت 24 روز پنجشـنبه 1400/12/5 )پنجـم 
اسـفندماه 1400(، با مراجعه به سـایت سـازمان سـنجش، نسـبت به دریافت پرینت 

کارت شـرکت در آزمـون و بـرگ راهنمـاي مربـوط، اقدام نموده باشـند.
 (Ph.D) 7- بـر اسـاس برنامـه زماني پیش بیني شـده، آزمـون ورودي دوره دکتـري
سـال 1401، در هفـت گـروه آزمایشـي و در 247 کد رشـته امتحانـي، در روز جمعه 
1400/12/6 )ششـم اسـفندماه 1400( در 189 حـوزه امتحانـی اصلـی و 597 حوزه 

فرعـی و 96 شهرسـتان و بـا رعایت کامـل پروتکل  های بهداشـتی برگـزار گردید.

ب( نحوه  پذيرش  :
براسـاس قانـون » سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـي 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـي کشـور« مصـوب 94/12/18 ، فرآینـد پذیـرش 
دانشـجو در دوره دکتري )Ph.D( و دسـتیاري رشـته هاي گروه دامپزشـکي، شـامل 
دو مرحلـه )آزمـون و مصاحبـه( اسـت که هر یـک از این مراحل، مطابق با شـیوه نامه 

انجـام مي گیرد: اجرایـي 
 مرحلـه اول، شـامل آزمـون متمرکـز اسـت کـه از سـوي سـازمان سـنجش آمـوزش 
کشـور انجـام مي شـود. پـس از برگزاري آزمـون، کارنامه اي مشـتمل بر نمـرات خام، 
نمـره کل و اطالعـات دیگـر، در هفتـه آخر فروردین مـاه 1401 در اختیـار داوطلبان 
قـرار گرفـت و بـر اسـاس این کارنامـه، داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته می  بایسـت، مطابق 
برنامـه زمانـي پیش بینـي شـده، از روز پنجشـنبه مـورخ 1401/1/25 تـا یکشـنبه 
مـورخ 1401/1/28  اقـدام بـه  انتخـاب رشـته می نمودند که بـا تمدید مجـدد مهلت 
انتخـاب رشـته، ایـن مهلت تـا 1401/1/30 ادامه داشـت؛ بـه این ترتیـب، داوطلبان، 
بـا توجـه بـه کـد رشـته محل هـاي انتخابـي و حـد نصاب نمـره مـورد نیاز بـرای هر  
کدرشـته محـل، کـه بـا هماهنگـي دانشـگاه های پذیرنـده تعییـن مي شـود، و بـا در 
نظـر گرفتـن سـهمیه داوطلـب، بـه کـد رشـته محل هـاي حائـز حـد نصـاب معرفي 

شدند.
9-  پذیـرش دانشـجو در سـال 1401 بـر اسـاس قانون »سـنجش و پذیرش دانشـجو 
در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـي« مصـوب 
94/12/18 مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی و همچنیـن آیین نامـة اجرایـي مربوط 
و مصوبـات »شـورای سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هاي تحصیـالت تکمیلی« 

به شـرح زیر اسـت:
1 -  دکتـري آموزشـي – پژوهشـي: سـنجش و پذیرش براي ورود بـه مقطع دکتري 

ناپیوسـته آموزشـي - پژوهشـي، بر اسـاس 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(.

2 -  دکتـری پژوهـش محـور: سـنجش و پذیـرش بـرای مقطـع دکتـری ناپیوسـته 
پژوهـش – محـور، بـر اسـاس معیارهـای زیـر صـورت مـی گیرد:

2- 1 - آزمون متمرکز )30 درصد(.
2- 2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

2- 3-  مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
2- 4- تهیه طرح واره )20 درصد(.

اجـراء مرحلـة اول )آزمـون متمرکـز( از سـوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، و 
امتیـاز مربوط به سـوابق آموزشـی، پژوهشـی و فنـاوری، مصاحبه علمی و... از سـوی 

دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی پذیرنـده دانشـجو انجـام خواهد شـد.

گزارش آزمون ورودي دوره دكتري )Ph.D( نيمه متمركز سال 1401 

گزارش
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3 - بـر اسـاس مصوبـه شـورای سـنجش و پذیرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیالت 
تکمیلـی، مـواد آزمـون متمرکـز دکتـری )Ph.D(  سـال 1401 به شـرح زیر خواهد 

بود:
با ضریب)1( الف( آزمون زبان      
با ضریب )1( ب( آزمون استعداد تحصیلی     
با ضریب)4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  

سـنجش و پذیـرش برای تمامی دوره ها شـامل: دوره های روزانه، نوبت دوم )شـبانه(، 
پردیس هـای خودگـردان، پیام نـور، مؤسسـات غیرانتفاعي، دانشـگاه آزاد اسـالمی و... 
بـر اسـاس قانـون فوق و آیین نامـه اجرایـی آن و مصوبات مرتبط شـورا انجام خواهد 

گرفت.

ج( گزينش نهايي : 
   بـر اسـاس مصوبـه جلسـه 137 مـورخ 99/8/6 شـورای سـتاد راهبـری اجـرای 
نقشـه جامـع علمی کشـور )شـورای عالی انقـالب فرهنگی(، دانشـگاه  ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی می  تواننـد بـرای نمـره مرحلـه دوم ایـن آزمـون، کـه شـامل: مجموع 
نمـرات سـوابق آموزشـی، پژوهشـی، فنـاوری و مصاحبـه و همچنیـن طـرح واره )در 
رشـته  محل  های پژوهـش محـور( اسـت، حدنصـاب نمـره بـرای هـر کدرشـته  محل 
تعییـن کنند، و سـازمان سـنجش مکلف اسـت در پذیـرش نهایی، حدنصـاب مذکور 
را اعمـال نمایـد؛ لـذا، پذیـرش نهایـي داوطلبـان، بـر اسـاس نمـره آزمـون )مرحلـه 
اول سـنجش( و نمـره مصاحبـه و سـوابق علمـی )مرحله دوم سـنجش(، بـا توجه به 
نحـوه اولویت  بنـدی کدرشـته محل هـاي انتخابـي داوطلـب، ظرفیـت اعالم شـده هر 

کدرشـته و نـوع سـهمیه داوطلـب انجـام خواهد شـد.

د( نكاتی در خصوص مرحله دوم سنجش )مصاحبه و بررسی سوابق علمی(:
1- منحصـراً متقاضیانی مي توانسـته اند نسـبت به مراجعه به دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـي بـراي انجام مصاحبه اقدام نموده باشـند که کدرشـته محـل مربوط را 
در فـرم انتخـاب رشـته خـود درج نمـوده و حدنصـاب نمره علمـي الزم را مطابق 

کارنامه شـان کسـب کرده باشند.
2- دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي پذیرنـده مي توانسـته اند، بـا توجـه بـه 
وضعیـت نمـرات داوطلبـان در آزمـون سـال 1401 و نظـر گروه هاي آموزشـي، براي 
مصاحبـه داوطلبـان حدنصـاب تعییـن کـرده و آن را بـه سـازمان سـنجش آمـوزش 

کشـور ارسـال کنند.
3 – نحـوه اختصـاص نمـره مرحلـه دوم سـنجش، بـر اسـاس شـیوه نامه ابالغـي که 
 از سـوي سـازمان  سـنجش آمـوزش کشـور به دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالي 
ارسـال کـرده بـود، تعیین  شـده اسـت و دانشـگاه ها  براي کلیـه  افراد معرفي  شـده به 
مرحلـه دوم سـنجش، نمـره اي مطابـق بـا شـیوه نامه مذکـور تعیین و بـراي گزینش 

نهایـي به سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور ارسـال کرده اند.
4 - دانشـگاه ها، مجـاز بـه برگـزاري آزمـون کتبـي و شـفاهي از داوطلبـان معرفـي 
شـده بـراي مرحلـه دوم بوده انـد و نمـره آن  در مقـدار نمره مرحله دوم سـنجش آنها 

لحـاظ گردیده اسـت.
5- داوطلبانـی کـه بـر اسـاس کارنامـه منتشـر شـده در سـایت ایـن سـازمان، در 
بوده انـد،  الزم  علمـي  نمـره  داراي حدنصـاب  خـود  انتخابـي  محل هـاي  کدرشـته 
می بایسـت مطابـق بـا مفـاد و ضوابـط اطالعیـه دانشـگاه های مربـوط، کـه از تاریـخ 
شـنبه 1401/2/31 در سـایت اطالع  رسـانی آنهـا منتشـر شـده اسـت، به منظـور 

انجـام فرآینـد مرحلـه دوم سـنجش اقـدام نمـوده باشـند.
6 - متقاضیانـی کـه در کدرشـته محل هـاي انتخابـي خـود داراي حدنصـاب نمـره 
علمـي الزم بـه منظـور شـرکت در ارزیابی مرحلـه دوم بوده اند، مي بایسـت به منظور 
تکمیـل فـرم بررسـي صالحیت هـاي عمومي، بـا مراجعـه به لینـک مربـوط در 
قسـمت مشـاهده کارنامه مندرج در سـایت اطالع  رسـانی سـازمان سـنجش، از تاریخ 
1401/2/29 لغایـت 1401/3/13، ضمـن پرداخـت مبلـغ یـک میلیـون و صـد و نود 

هـزار ریـال )1/190/000( به  صـورت اینترنتي، فـرم مذکور را تکمیـل و کد پي گیري 
دریافـت کـرده باشـند. مطابق ضوابط اعالم شـده، آن دسـته از افرادی که نسـبت به 

تکمیـل فـرم اقـدام نکـرده بوده انـد، از گزینـش نهایي حذف شـده اند.
7 - گزینـش نهایـي داوطلبـان در هـر کدرشـته محل، بـر اسـاس نمـره  کل نهایـي 
)حاصـل از نمـره علمـي آزمـون متمرکـز و نمرات مراحـل مختلف ارزیابـي تخصصي 
مرحلـه دوم(، و بـا توجـه بـه اولویـت کدرشـته محل هایي که بـراي مصاحبـه معرفي 

شـده بوده انـد، انجام شـده اسـت.
8 - متقاضیانـی کـه مبـادرت بـه انتخـاب کدرشـته محل هـاي تحصیلي دانشـگاه 
آزاد اسـالمي نمودنـد، بـه منظـور اطـالع از نحـوه و چگونگـي انجـام ارزیابـی مرحله 
دوم سـنجش و سـایر مراحل گزینش، می  بایسـت به سـایت اطالع رسـانی دانشـگاه 

مذکـور مراجعـه می کرده انـد.
9- عـدم اقـدام یـا مراجعه به موقع معرفي  شـدگان به یک کدرشـته محـل در مرحله 
دوم سـنجش، به منزلـه انصـراف از پذیـرش در آن کدرشـته محـل تلقـی گردیـده 

است.
10- تعـداد 137/117 داوطلـب، مجـاز بـه انتخـاب رشـته در آزمـون ورودي دوره 
دکتـري (Ph.D) نیمـه متمرکـز سـال 1401 شـدند و ظرفیـت پذیـرش در ایـن 

آزمـون 24/254 نفـر بـوده اسـت.
11 - نتایـج نهایـي آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نیمه متمرکز سـال 1401، 
در 27 مـرداد مـاه سـال 1401 از طریـق سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور 

اعـالم گردید.
12 - کارنامـه نهایـی نتایـج آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نیمه متمرکز سـال 
1401، در روز شـنبه 1401/05/31 روی سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور 

قرارگرفت.

  (Ph.D) برنامه زمانی ثبت نام، انتخاب رشته و اعالم نتایج آزمون دکتری
1401 در یک نگاه

1400/9/1 لغایت 1400/9/8ثبت نام  

1400/9/8 لغابت 1400/9/12تمدید مهلت ثبت نام

1400/12/1انتشار اطالعیه دریافت کارت ورود به جلسه

دریافت کارت ورود به جلسه
1400/12/3 لغایت 

1400/12/5

1400/12/6زمان برگزاری آزمون

  1400/12/7انتشار دفترچه سواالت

1401/1/23انتشار کارنامه اولیه روی سایت سازمان 

انتشار  دفترچه راهنمای انتخاب رشته از 
طریق سایت سازمان         

1401/1/24

انتخاب رشته از سوی داوطلبان
1401/1/25 لغایت 

1401/1/28

تمدید مهلت انتخاب رشته 
1401/1/28 لغایت 

1401/1/30

اعالم اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به 
منظور شرکت در مراحل مختلف مصاحبه

1401/2/28

زمان مراجعه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت 
به دانشگاه ها به منظور انجام مصاحبه

1401/2/31

1401/5/27اعالم اسامی پذیرفته  شدگان نهایی 

1401/5/31زمان انتشار کارنامه نهایی  انتخاب رشته
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اطالعیه

زمان و محل انجام مراحل مصاحبه از معرفي شـدگان چند برابر ظرفيت رشته  تحصيلي نيمه متمركز 
فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ایـن  اطالع رسـاني  درگاه  در  منـدرج   1401/07/04 مـورخ  اطالعیـه  پیـرو    
سـازمان، بدین وسـیله بـه اطـالع معرفي شـدگان چند برابـر ظرفیت پذیرش 
فوریت هـاي  ناپیوسـته  کارشناسـي  نیمه متمرکـز  تحصیلـي  رشـته  
پزشـکي پیش بیمارسـتاني دانشـکده ها و دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي 
)کـد رشـته محل هاي 1185 تـا 1228 مربـوط بـه کـد رشـته امتحانـي 
114 از گروه آموزشـي پزشـکي( در آزمـون کارداني به کارشناسـي ناپیوسـته 
دانشـگاهی مرکـز   11 تعییـن  بـه  توجـه  بـا  کـه  مي رسـاند   1401 سـال 
)بـه شـرح جدول ذیل( بـرای انجـام مراحـل مصاحبه و سـایر مراحـل گزینش 
الزم  از متقاضیـان، معرفی شـدگان چندبرابـر ظرفیـت رشـته تحصیلـی مذکـور 
اسـت کـه با توجـه به اسـتان محـل اقامـت خـود، بـراي اطـالع از برنامه 
زمانـي و آدرس محـل مصاحبـه و همچنیـن مـدارک الزم بـراي ارائه به دانشـگاه 
در زمـان مصاحبـه، از روز سـه شـنبه مـورخ 1401/07/26 )فـردا( بـه درگاه 
از  پـس  و  نمـوده  مراجعـه  مصاحبـه خـود  انجـام  محـل  دانشـگاه  اطالع رسـانی 
کسـب اطالعـات الزم، منحصـراً بـه دانشـگاه مجـري به منظـور انجـام مصاحبه و 

سـایر مراحـل گزینـش مراجعـه نماینـد. 
الزم بـه توضیـح اسـت کـه عـدم مراجعـه معرفی شـدگان بـه دانشـگاه 
مربـوط بـراي انجـام مراحـل مصاحبه و سـایر مراحـل گزینش، بـه منزله 
انصـراف هر یـک از آنان از پذیـرش در این رشـته تحصیلـي تلقي خواهد 

. شد

نام استان محل اقامت معرفي شدگاننام دانشگاه مجري مصاحبه

البرز – قزوین و زنجاندانشگاه علوم پزشکي البرز

ایالم – لرستان –کرمانشاه و خوزستاندانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

خراسان رضوي و خراسان شماليدانشگاه علوم پزشکي مشهد

اصفهان - چهارمحال و بختیاري و یزددانشگاه علوم پزشکي اصفهان

فارس - کهگیلویه و بویراحمد و بوشهردانشگاه علوم پزشکي شیراز

کردستان – مرکزي و همداندانشگاه علوم پزشکي همدان

خراسان جنوبي و سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آذربایجان شرقي - آذربایجان غربي و اردبیلدانشگاه علوم پزشکي تبریز

کرمان و هرمزگاندانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

گیالن - گلستان و مازندراندانشگاه علوم پزشکي مازندران

تهران – سمنان و قمدانشگاه علوم پزشکي تهران

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 
 TOEFL نظیر  بین المللی  آزمون های 
با توجه  و... می رساند   ، GRE،IELTS
افراد و شركت های  به وجود تعدادی 
سود جو كه  با تبلیغات و وعده های 
مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی 
با مشخصات داوطلب  اقدام به  نظر، 
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 
یادآوری  متقاضیان  اطالع  برای  را  

می نماید:
ایـن  طریـق  از  مداركـی  تنهـا    -  1
قـرار  تأییـد  و  گواهـی  مـورد  سـازمان 
خواهنـد گرفت كـه قباًل مجـری آزمون 
از سـوی ایـن سـازمان مجـوز برگـزاری 
آن را دریافـت نمـوده باشـد؛ لـذا قبل از 
پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت 
سـازمان سـنجش آموزش كشور )بخش 
آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز 

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

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

تخلـف،  مجوز آنـان لغـو می گردد.
مـدارك  بـا جعـل  كـه  داوطلبانـی   -  4
هویتی سـعی در گمـراه نمـودن مجریان 
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد 
و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافـت 
مقـررات  برابـر  گـردد،  اثبـات   ) مـدرك 
برگـزاری آزمون هـا، مـدارك مربـوط بـه 
آنهـا باطـل و از شـركت در آزمون هـا بـه 
مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهند شـد 

و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل هـر گونـه 
اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند مجعول 
و شـركت كـردن به جـای داوطلب اصلی، 
برابـر قانـون مجـازات اسـالمی )تعزیـرات 
مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و 
مجـازات كیفری به همراه خواهد داشـت، 
صـدور  بـرای   متخلفـان  از  گـروه  ایـن 
احـكام قضائـی بـه مراجع قضائـی معرفی 

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

برخـورد قانونـی خواهـد شـد.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
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اطالعیه

 پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالی
در سال تحصيلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

به اطالع می رساند که پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 
1402-1403 بر اساس مصوبه »سیاست ها 
و ضوابط سامان دهی سنجش و پذیرش 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
مورخ  جلسه 843  متوسطه(«  پایان  از 
1400/4/15 شورای عالی انقالب فرهنگی 
1400/6792/دش شماره  به  ابالغی 

مورخ 1400/5/5 و ماده واحده »تکمیل 
و  سیاست ها  از  موادی  اصالح  و 
پذیرش  و  سنجش  سامان دهی  ضوابط 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
متوسطه( مصوب 1400/4/15«  پایان  از 
جلسات 855 و 863 مورخ 1400/11/5 
انقالب  عالی  شورای   1401/3/17 و 
فرهنگی ابالغی به شماره 1401/6310/دش

مورخ 1401/4/25 انجام می شود. نکات 
اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه 
در جلسات 31 مورخ 1401/6/14 و 32 
و  سنجش  شورای   1401/6/15 مورخ 
و مصوب شد  بررسی  دانشجو  پذیرش 

که به شرح ذیل است:
سابقه  دروس  ضرایب  و  نام   -1
دیپلم  و   6-3-3 نظام  دیپلم  تحصیلی 
واحدی/ سالی  نظام  پیش دانشگاهی  و 
متقاضیان  پذیرش  برای  واحدی  ترمی 
تحصیلی سال  در  عالی  آموزش  به  ورود 

سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  در   6-3-3 نظام  دوازدهم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  درصد  میزان 40  به 
نظام  دیپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  در  واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 درصد 
تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام 
درصد  10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی 

)در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در 
نمره کل سابقه تحصیلی است.

تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  دیپلم  یا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پایه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  در  واحدی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و 
فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود. 
سهم  و  عمومی  دروس  سهم  حداکثر   -4
سابقه  کل  نمره  در  تخصصی  دروس 
تخصصی  دروس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند 3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقدام می شود(، به شرح جدول ذیل است.

سهم دروس عمومی و تخصصی
در نمره کل سابقه تحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرداد  پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

کشور است.
6- در آزمون سراسری سال 1402 و بعد 
از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص دارند یا کاًل سابقه تحصیلی ندارند، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
درگروه  داوطلب  موجود  تحصیلی  سوابق 
دروس  جز  )به  درخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود  اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند  مطابق جدول  تخصصی،  دروس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کاردانش  و  حرفه ای  و 
دروس  دارای  باید  پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت 
نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 
ماده 2 مصوبه شورای  بند  2-2  7- طبق 

داوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در 

بند 1 این اطالعیه، ساخته می شود.
آزمون  دروس  ضرایب  و  عناوین   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیک 
ذیل  جداول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضریب نام درس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروه آزمایشی علوم تجربی

ضریب نام درس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروه آزمایشی علوم انسانی

ضریب نام درس

6ریاضي
2اقتصاد

8زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروه آزمایشی هنر

ضریب نام درس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروه آزمایشی زبان های خارجی

ضریب نام درس

1زبان تخصصی

8-1- در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر داوطلب، طبق بند  1-2 ماده 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
در  وی  تخصصی  دروس  شده  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که در آن شرکت کرده 
است )با توجه به ضرایب مندرج در بند 8 

این اطالعیه( ساخته می شود. 
علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  برای   -2-8
آزمایشی  گروه  در  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  امتحانی  درس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  در  اسالمی(«  دوره  در  )ایران 

 می شود. 
ثبت نام  نوبت های  از  یک  هر  در  تبصره: 
دیپلم  دارای  داوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند، باید انتخاب 
کنند که صرفاً به دفترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع  از 
دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و 

معارف اسالمی« پاسخ می دهند. 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  در   -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یک   )1 )مجموعه  بدني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود  برگزار  سال  در  بار 
عنوان یک درس تخصصی با ضریب 12 در 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد شد.
آزمون  هنر،  آزمایشی  گروه  در   -4-8
عملی یک بار در سال برگزار می شود و هر 
داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
عنوان درس  به  عملی  آزمون  نمره  دارد.  را 
تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط 
داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های 
گروه آزمایشی هنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.
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اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  در   -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
در  داوطلب  و  می شود  برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید  ثبت نام،  زمان 
داوطلبانی  کند.  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند  انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  در  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
رشته محل های  انتخاب  برای  تبصره: 
)به  خارجی  زبان های  سایر  به  مربوط 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز 
ایتالیایی( محدودیتی وجود ندارد و مالک 
گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه 

به نوع آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  در   -6-8
آزمون  در  می توانند  دانش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند  شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( دیپلم خود را اخذ کنند، 
اجازه  پایین تر  پایه های  دانش آموزان  و 

شرکت در آزمون را ندارند.
9- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
دروس  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده 

است، اطالع رسانی می شود.
به  ورود  برای  دانشجو  پذیرش   -10
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، 
اگر  و  می شود،  انجام  سال  در  بار  یک 
در  آزمون  مختلف  نوبت های  در  داوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یک 
گروه های  عالوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
خارجی  زبان های  و  هنر  شناور  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  در  شرکت  صورت  )در 

اقدام  می تواند  آزمایشی(  گروه های  این 
گروه  پذیرش،  از  قبل  باید  و  نماید 

آزمایشی خود را اعالم نماید.  
سراسری  آزمون  در  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی درخواستی داوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماده   3 و   2 بند های 
بندهای  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  در  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
دارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  در 
و  درخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  درخواستی 
و  عمومی  دروس  تحصیلی  سابقه  شده 
شورای  مصوبه   2-2 بند  طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود.  انقالب  عالی 

12- مالک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود 
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
دانشجو )بند 11 این اطالعیه( است و رتبه 
نیز  داوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  در 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود. 
13- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرداد  پایان  تا  تحصیلی  سابقه  دروس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه  
داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب 
در گروه آزمایشی درخواستی اطالع رسانی 

می شود. 
دبیرخانه
شورای سنجش و پذیرش دانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

اطالعیه

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

1/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلی ردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
16/96زبان فارسی تخصصی16/961زبان فارسی تخصصی1
215/45اصول عقاید 315/452تعلیمات دینی و قرآن 2
312/54زبان خارجی 312/543زبان خارجی 3
6/00ریاضی6/004ریاضی4
7/02ادبیات فارسی تخصصی2/925ادبیات فارسی تخصصی5
5/81 ویژه علوم معارف3عربی 2/926آرایه های ادبی6
24/50تاریخ اسالم 3/837 ویژه علوم انسانی 3عربی 7
23/43جامعه شناسی 27/008تاریخ ایران و جهان 8
4/59فلسفه و منطق26/009جغرافیا 9

23/50اخالق 27/0010جامعه شناسی 10
25/25تفسیر و علوم قرآنی 5/1011فلسفه و منطق11
5/84زبان فارسی  5/841زبان فارسی1
5/21 اصول عقاید5/212معارف اسالمی2
2/15ادبیات عرب1/953ادبیات فارسی3
1/75 فقه و اصول1/284عربی4

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی
/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم انسانی
ترمی / ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسالمی نظام سالی واحدی

واحدی در گروه علوم انسانی

دیپلم دیپلم 

عمومیعمومی

تخصصیتخصصی

2/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3
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11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطالع رس ــور س منظ
اطالع رســاني  کانــال  ایجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ایــن 

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

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

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  

آزمـون  در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ورودی مقطـع کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال 1402 
می رسـاند که پذیرش دانشـجو براسـاس قانون »سنجش 
و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلی در 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـي »مصـوب 94/12/18 
مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی و همچنیـن آیین نامة 
اجرایـي مربـوط و مصوبات »شـورای سـنجش و پذیرش 
دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی »و مطابـق 
ایـن اطالعیـه و شـرایط و ضوابـط منـدرج در دفترچـه 
راهنمـای ثبت نـام و پذیـرش آزمون مذکور، کـه در زمان 

ثبت نـام )16 تـا 22 آذر مـاه سـال 1401( از سـوی ایـن 
سـازمان منتشـر می شـود، صورت خواهد گرفت. عناوین 
رشـته هاي امتحانـی، گرایش ها و ضرایـب دروس هر یک 
از مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، بـه شـرح جدول 
ذیل اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده است، 

خواهـد بود.
نکات مهم:

1- شـرایط و ضوابـط، در دفترچـة راهنمـاي ثبت نـام 
و شـرکت در آزمـون ورودي مقطـع کارشناسی ارشـد 

سـال 1402 اطـالع رسـاني خواهـد شـد.

2- بـا توجه بـه امکان اصالح عناوین رشـته ها یا سـایر 
اطالعـات در جـداول مجموعه هـای امتحانـی تـا زمان 
شـروع ثبت نـام، مـالک نهایـی، اطالعات درج شـده در 

دفترچـه راهنمـای ثبت نام خواهـد بود.
رشـته های  تمـام  در  کارشناسي ارشـد  آزمـون   -3
 12 جمعـه  و   11 پنجشـنبه  روزهـای  در  امتحانـی، 

شـد. خواهـد  برگـزار   1401 سـال  مـاه  اسـفند 

روابط عمومی
سازمان سنجش آموزش کشور

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

تغييرات دفترچه راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته 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 ضرایب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامایي)ویـژه خواهران(« 
و »114- فوریت هـاي پزشـکي پیش بیمارسـتاني« بـرای برنامـه پذیـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپیوسـته« 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 -  مامايی )ويژه خواهران(

114 -  فوريت های پزشكی - پيش بيمارستانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه       

ــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی  بدیـــن وســیله ب
هفتـه نامـــه پیـک سنـجش می رسـاند کــه ایـن هفته نـامه، آمـاده 
دریافـــت نظــــرات، پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـای 
هیـــأت علمــی، پژوهشــگران و دانشــجویان فعــال مؤسســات 
ــزی،  ــعه و برنامه ری ــه های مطالـ ــگاهی در زمینـ ــز دانشـ و مراک
و  اســترس  بــا  مقابلــه  راه هــای  مؤثــر،  مطالعــه  شــیوه های 
اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفی 
ــی  ــتغال زایی و کارآفرین ــگاهی، زمینه هــای اش ــته های دانش رش
ــری ورود  ــای سراس ــان آزمون ه ــرای داوطلب ــد ب ــه می توان و... ک

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش ــگاه ها مفی ــه دانش ب
ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد بــا همــکاری و همیــاری ایــن 
عزیــزان، بتوانــد بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در 

موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود را، کــه یــاری رســاندن مــداوم 
بــه داوطلبــان آزمون هــای سـراســـری در تمام ایـــام ســال اســت، 

ــد. ــا نمای ــی ایف ــه خوب ب
ــا و  ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع  ــا از مناب ــه آنه ــل ترجم ــا حاص ــخصی ی ــای ش ــت و جوه جس
ــع و مراجــع  ــر مناب ــه ذک ــر علمــی باشــد. بدیهــی اســت ک معتب

ــی اســت. ــاالت، الزام ــا ترجمــه مق ــن ی ــا تدوی ــف ی تألی
ــن نشــریه، در حــک و اصــالح  ــه اطــالع می رســاند کــه ای ــاً ب ضمن
یــا خالصــه کــردن مقــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوعــات یاد 
شــده، و همیــن طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  

آدرس ایمیل:    
peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پيک سنجش

ــک از  ــر ی ــب دروس ه ــی و ضرای ــواد امتحان ــته ها، م ــالم رش ــن اع ضم
ــال  ــری )Ph.D( س ــع دکت ــون ورودی مقط ــی آزم ــای امتحان مجموعه ه
1402 )بــه شــرح جــدول ذیــل کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــده 
ــون  ــن آزم ــرکت در ای ــام و ش ــان ثبت ن ــالع متقاضی ــه اط ــت(، ب اس
ــون  ــاس قان ــر اس ــال 1402 ب ــجو در س ــرش دانش ــه پذی ــاند ک می رس
ــی در  ــالت تکمیل ــاي تحصی ــجو در دوره ه ــرش دانش ــنجش و پذی “س
ــس  ــوب 1394/12/18 مجل ــي” مص ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
ــوط و  ــي مرب ــة اجرای ــن آیین نام ــالمی و همچنی ــورای اس ــرم ش محت
مصوبــات “شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي تحصیالت 
ــدرج در  ــط من ــرایط و ضواب ــه و ش ــن اطالعی ــق ای ــی” و مطاب تکمیل
ــان  ــه در زم ــور، ک ــون مذک ــرش آزم ــام پذی ــای ثبت ن ــه راهنم دفترچ
ــر  ــازمان منتش ــن س ــوی ای ــال 1401( از س ــاه س ــان م ــام )آب ثبت ن

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــود، ص می ش
1- دکتــري آموزشــي – پژوهشــي: ســنجش و پذیــرش بــراي ورود بــه 
مقطــع دکتــري ناپیوســته آموزشــي - پژوهشــي بــر اســاس معیارهــاي زیــر انجــام 

مي گیــرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

ــری  ــع دکت ــرای مقط ــرش ب ــنجش و پذی ــور: س ــش مح ــری پژوه 2- دکت
ناپیوســته پژوهــش  محــور بــر اســاس معیارهــای زیــر صــورت می گیــرد:

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(.
اجــرای مرحلــة اول )آزمــون متمرکــز( از ســوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
و امتیــاز مربــوط بــه ســوابق آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری، مصاحبــه علمــی و ... از 
ســوی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی پذیرنــده دانشــجو انجــام خواهــد شــد.

3- بــر اســاس مصوبــه شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي 
ــه  ــال 1402 ب ــری )Ph.D( س ــز دکت ــون متمرک ــواد آزم ــی، م ــالت تکمیل تحصی

ــود: ــد ب ــر خواه ــرح زی ش
)1( ضریــب  بــا  الف( آزمون زبان                
)1( ضریــب  بــا  ب( آزمون استعداد تحصیلی                           

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

ــت دوم )شــبانه(،  ــه، نوب ــا، شــامل: روزان ــرای تمامــی دوره ه ــرش ب ســنجش و پذی
ــور، مؤسســات غیرانتفاعــي، دانشــگاه آزاد اســالمی  پردیس هــای خودگــردان، پیام ن
ــورا  ــط ش ــات مرتب ــی آن و مصوب ــه اجرای ــوق و آیین نام ــون ف ــاس قان ــر اس و... ب

انجــام خواهــد گرفــت. 
4- شــرایط و ضوابــط، در دفترچــة راهنمــاي ثبت نــام و شــرکت در آزمــون ورودي 

دکتــري نیمــه متمرکــز ســال 1402 اطــالع رســاني خواهــد شــد.
5- بــا توجــه بــه امــکان اصــالح عناویــن رشــته ها یــا ســایر اطالعــات در جــداول 
ــی، اطالعــات درج  ــام، مــالک نهای ــان شــروع ثبت ن ــا زم ــی ت مجموعه هــای امتحان

ــود. ــام خواهــد ب شــده در دفترچــه راهنمــای ثبت ن
ــال 1402 در روز  ــری س ــون دکت ــه، آزم ــورت گرفت ــای ص ــق برنامه ریزی ه 6- طب

پنجشــنبه مــورخ 1401/12/11 برگــزار خواهــد شــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

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

اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:
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زندگی

آیا تا کنون با فردی که دچار بیماری 
»دمانس« )زوال عقل یا آلزایمر( شده 
بیماری،  این  شده اید؟  روبرو  است، 
و  می کند  فراموشی  دچار  را  فرد 
به  اتفاقات،  اکثر  که  مي شود  موجب 
داده  رخ  تازگی  به  که  اتفاقاتی  ویژه 
است، در خاطرش نماند. به نظر شما 
الزم  بیماری،  چنین  اطرافیان  آیا 
است تالش کنند تا بیمارشان اوقات 
خوشی داشته باشد یا به خاطر اینکه 
وی اتفاقات را فراموش می کند، باید او 
را به حال خود رها کنند و برای انجام 

چنین کاری به خود زحمت ندهند؟!
احتماالً جواب اکثر خوانندگان بدین گونه 
است که وظیفة انسانی و اخالقی اطرافیان 
بیمار این است که برای شادی و آرامش 
وی تالش کنند و به این نکته نیز توجهی 
را  آن  بعد  ساعتی  او  که  باشند  نداشته 

فراموش خواهد کرد. 
دربارۀ  آنکه  با وجود  که  اینجاست  جالب 
برای  باید  معتقدیم  آلزایمری  بیماران 
لحظات و زمان حال آنها اهمیت قائل بود، 
خودمان بسیاری از اوقات زمان حالمان را 
فدای خاطرات  را  آن  و  از خاطر می بریم 

گذشته یا آرزوهای آینده مان می کنیم. 
برای مثال، اگر در یک سفر هیجان انگیز و 
جالب باشیم، وقتمان را صرف عکاسی یا 
فیلمبرداری می کنیم که بعداً آن را ببینیم 
و به یاد خاطرات خوشمان بیفتیم، و حتی 
گاهی آن قدر غرق عکاسی یا فیلمبرداری 
می شویم که لذت بردن از شرایط موجود 
را فراموش می کنیم و تصور می کنیم که 
اگر لحظات موجود را ثبت نکنیم و بعداً به 

خاطر نیاوریم، فایده ای نخواهد داشت. 
در کالس درس و مدرسه هم به همین گونه 
عمل می کنیم، و اگر از درسی یا معلمی 
خاطرۀ خوشی نداشته باشیم، به آن درس 
بی توجهی می کنیم و نه سر کالس به درس 
گوش می کنیم و نه در خانه آن را مطالعه 

»حال«را  ردیابید !
می کنیم و آن درس را بی فایده و خسته 
کننده می نامیم؛ از سوی دیگر، درس ها و 
نقششان در  به  توجه  با  را  مطالب درسی 
بدین صورت  آزمون سراسری می خوانیم؛ 
باالیی  ضریب  کنکور  در  درسی  اگر  که 
برای آن وقت می گذاریم؛ در غیر  داشت، 
این صورت، یا آن را مطالعه نمی کنیم یا 

اینکه به صورت سرسری می خوانیم. 
این همه باعث می شود که لذتی از درس 
خواندن نبریم، و کاری هم که با لذت همراه 
کارایی  و  ماند  نخواهد  خاطر  در  نباشد، 
نخواهد داشت، و ما در نهایت، در یک دور و 

تسلسل معیوب گرفتار می شویم. 
قبر کردن خاطرات  نبش  به جای  ما  اگر 
گذشته یا نگرانی برای آینده ای که نیامده 
لذت  زمان حالمان  لحظة  لحظه  از  است، 
انرژی ها،  از  از  بدانیم،  را  آن  قدر  و  ببریم 
استعدادها و امکانات خود بهترین استفاده 

را خواهیم برد.
اما چگونه می توان در زمان حال زندگی کرد 
امان  آینده در  از چاه گذشته و گرداب  و 
ماند؟ راهکارهایي که در اینجا ارائه می شود، 
می تواند یاور شما در این زمینه باشد؛ البته 

این کار، چطور  انجام  شما نمی دانید که 
روزتان را تغییر می دهد.

با تمام توان خود روی يک چيز    
تمركز كنيد 

به چیزی در طبیعت دقت کنید. این چیز 
می تواند یک درخت، یک گل یا یک موجود 
طبیعی زنده باشد. با تمام توان خود به آن 
آن  کوچک  جزئیات  تمام  و  شوید  خیره 
اگر خواستید روی یک  را مشاهده کنید. 
درخت تمرکز کنید، تماشا کنید که چگونه 
هر برگ به صورت جداگانه حرکت می کند. 
و  برگ ها خیره شوید  بافت  و  در خطوط 
ببینید که چه تعداد رنگ های مختلف سبز 
در کنار هم دیده می شود. به رقص شاخه ها 
در باد نگاه کنید و به صدای زمزمه باد در 

میان برگ ها نیز گوش فرا دهید.
هنگامی که شما فقط روی چنین چیزی 
زمان حال  در  تمرکز می کنید، صددرصد 
هستید؛ در حالی که اصاًل خودتان متوجه 
نشده اید. این تمرین به شما کمک می کند 
که بتوانید روی کارهای روزمره ای که انجام 
می دهید تمرکز کنید. تمرکز کردن به ما 
یاد می دهد که چگونه در زمان حال زندگی 

کنیم.
  عشق را در اطراف پراكنده كنيد

هر روز کار خوبی را برای کسی انجام بدهید. 
به غریبه ها لبخند بزنید. درِ ورودی را برای 
به نوشیدن  را  باز نگه دارید. کسی  کسی 
یک لیوان چای مهمان کنید. به نیازمندان 
کمک کنید. به عزیزانتان تلفن کنید. جای 
خود را در مترو یا اتوبوس به دیگران تعارف 
کنید. از کسی تعریف کنید. به اطرافیانتان 
بگویید که قدردان آنها هستید. توجه داشته 
باشید که یک عاشق، اهل معامله نیست؛ 
پس نباید فقط به آنان که دوست دارید یا 
به شما خوبی می کنند، عشق بورزید؛ بلکه 
الزم است که به غریبه ها یا حتی افرادی 
که از آنها دلخوشی ندارید، محبت کنید تا 

شاهد معجزۀ عشق باشید .
  سخن آخر 

مغز ما به طور خودکار، با هر سه الیة زمان 
گذشته، حال و آینده مواجه می شود. مسأله 
بیشتر  بخش  کدام  روی  ما  که  است  این 
برای  که  نمی گوییم  ما  می کنیم.  تمرکز 
به  اما  نکنید،  ریزی  برنامه  خویش  آیندۀ 
محض تدوین برنامة آیندۀ خویش، به زمان 
حال نیز توجه کنید و آن را دریابید، و به 
جای نگرانی نسبت به آینده، حداکثر بهره 
را از تجربه های اکنونتان ببرید و مطمئن 

باشید که آینده نیز از آِن شما خواهد بود.

ذکر این نکته الزم است که عنوان کنیم: 
و  شما  درونی  خواست  مسأله،  مهم ترین 
ایمان داشتن به زندگی در زمان حال است.

  تنفس صحيح 
متاسفانه ما به طور عادی تنفس کامل و 
عمیق نداریم و هر چه بیشتر تحت فشار 
 ! می کشیم  نفس  کمتر  می گیریم،  قرار 
برای رسیدن به یک تنفس عمیق، الزم 
است که به آن توجه کنید؛ به خصوص 
در موقعیت هایی که بیشتر از همیشه به 
وارد  از  پیش  مثال،  برای  دارید؛  نیاز  آن 
شدن به یک موقعیِت اضطراب آور، مکث 

کنید و حداقل سه نفس عمیق بکشید.
  لبخند بزنيد

بزرگی  اخم  متوجه  هم  شما  حتماً 
فکر،  یک  اثر  در  تنها  گاه  که  می شوید 
فکرها  می بندد.  نقش  صورتتان  روی 
افکار  این  اما  دارند،  فوق العاده ای  قدرت 
پس  نیستند؛  هستید،  که  کسی  معّرف 
افکاری  چنین  که  بدهید  اجازه  نباید 
از  کسری  در  را  خویتان  و  ُخلق  و  حال 
چه  هر  را،  افکارتان  بدهد.  تغییر  ثانیه 
بزنید.  لبخند  بعد  و  بپذیرید  باشند،  که 
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سراسری،  آزمون  نهایی  نتایج  اعالم  با  سال  هر 
تعداد قابل توجهی از داوطلبان در مراکز آموزش 
عالی و دانشگاه هایی پذیرفته می شوند که از محل 
خوابگاه های  در  باید  و  دارد  فاصله  سکونتشان 
از  دیگر  تعدادی  با  یا  و  شوند  ساکن  دانشجویی 

دانشجویان خانة دانشجویی بگیرند.
در  زندگی  که  بدانند  باید  جوانان  از  دسته  این 
خوابگاه یا در کنار تعداد دیگری از دانشجویان در 
با زندگی در کنار خانواده متفاوت  خانه شخصی، 

است و مسائل بسیاری را باید در نظر گرفت.

  چه انتظاری از هم اتاقی هايمان داريم 
بهتر است که از همان ابتدا با عده ای که قرار است هم 
اتاق شوید، راجع به آنچه مایلید رعایت شود، صحبت 
کنید و به یک توافق جمعی برسید. هنگام گفت و گو با 
آنها، نظر واقعی خود را بیان کنید و رودربایستی نداشته 
دیگران  به  خود  عقاید  تحمیل  از  ضمن  در  و  باشید 
بپرهیزید و پذیرای نظرجمع باشید. در این گفت و گوی 
ابتدایی، حتماً دربارۀ نحوۀ نظافت اتاق، برنامة غذایی و 
وظیفة افراد در تهیة آن، شست و شوی ظروف، دربارۀ 
مایحتاج ضرور و زمان خاموش کردن چراغ ها در شب و 
رعایت سکوت شبانه و ... صحبت کنید. خوب است که 
دربارۀ ساعت دعوت از مهمان و مدت اقامت او در اتاق 
نیز در جلسة اول یا در جلسات آتی، با دیگر هم اتاقی ها 
صحبت شود تا در حد امکان از دلخوری و ناراحتی افراد 

حاضر در یک اتاق، جلوگیری شود.

  حفظ حريم خصوصی افراد
هر انسانی به فضای خصوصی نیاز دارد. این فضا در زندگی 
خوابگاهی، اکثراً کمد شخصی یا فضای تخت و زیر آن 

است. در این زمینه نیز خوب است که با هم اتاقی های 
فضای  مایلید  آیا  که  کنید  اعالم  و  کنید  صحبت  خود 
شخصی تان حفظ شود یا خیر؛ برای مثال، آیا اجازه دارند 
که به کتاب های شما بدون اجازه تان دست بزنند؟ آیا اجازه 
دارند که در کمد شما را باز کنند و ظرف یا لوازم تحریر 

مورد نیاز خودشان را از کمدتان بردارند؟
آیا وقتی که روی تخت خود نشسته اید و غرق مطالعة 
یک کتاب هستید یا در فکر فرو رفته اید، تمایل دارید 
که هم اتاقی تان به کنار شما بیاید و با شما صحبت کند 

و شما را از آن فضا بیرون بیاورد؟

  پذيرای تفاوت ها باشيد
شما در یک اتاق با حداقل سه دانشجوی دیگر هم اتاق 
می شوید و گاهی امکان دارد که در یک اتاق بزرگ یا 
سالن با هفت دانشجو یا تعداد بیشتری هم اتاق شوید. 
هر یک از دانشجویان، از یک شهر و یک خانوادۀ متفاوت، 
اعتقادات و سالیق متفاوتی در  با فرهنگ ها، هنجارها، 
جمع حضور دارند. در عمل می بینیم که حتی دو فرزند 
عالیق  و  روحیات  شده اند،  بزرگ  خانواده  یک  در  که 
متفاوتی دارند، چه رسد به حاضران در یک خوابگاه، که 
تفاوت های بسیاری با همدیگر دارند؛ پس الزم است که 
تا حدود زیادی فردی منعطف باشید و بپذیرید که قرار 
نیست هم اتاقی های شما طبق دیدگاه ها و نظرات شما 
)هر چند که به نظر شما کاماًل درست باشد( عمل کنند.
بی شک، یکی از فواید زندگی در خوابگاه، این است که 
تجربه  این  با  و  کرد  خواهد  منعطف  تدریج  به  را  شما 
می توانید در محیط کاری آیندۀ خود، به دلیل سازگاری 

اجتماعی تان، فردی توانمند و مثمر ثمر باشید.

  توانايی گوش كردن به حرف ديگران 
حوصلة  که  شده اید  مواجه  افرادی  با  هم  شما  حتماً 
شنیدن صحبت های طرف مقابل را ندارند و حتی وقتی 
بلندتر  را  صدایشان  می کند،  صحبت  مقابلشان  طرف 
می کنند که صدای آنها به گوش برسد. چنین افرادی، 
هم اتاقی یا مصاحب خوبی برای دیگران نیستند. سعی 
باشید  شنوا  فردی  اتاقی،  هم  یک  عنوان  به  که  کنید 
نظرتان  به  اگر  )حتی  اتاقی هایتان  هم  حرف های  به  و 
باشید  مطمئن  کنید.  گوش  می رسد(  غیرمنطقی  هم 
معنای  به  اتاقی هایتان  هم  حرف  به  کردن  گوش  که 

تأیید سخنان آنها و پذیرش آن نیست، بلکه بیانگر آن 
است که شما حس آنها را درک می کنید و خواسته ها 
یا نظرات این افراد را متوجه شده اید. بسیاری از اوقات، 
وقتی فردی صحبت می کند، نمی خواهد نصیحت بشنود 
یا سخنانش نقد شود، بلکه فقط مایل است آنچه را که 
در ذهنش می گذرد، با صدای بلند برای کسی بیان کند 
از  بسیاری  واقع،  در  باشد؛  صحبت هایش  شنوای  او  و 
مواقع، وقتی فردی نظرات یا احساساتش را بیان کرد، 
نیاز  یا به آرامشی که  خودش به اشتباهش پی می برد 

دارد، دست می یابد.

  همدلی به جای قضاوت كردن
قضاوت کردن، به  نوبة خود رفتار بدی نیست، بلکه یکی 
اما  می شود؛  محسوب  انسان  ذهن  عالی  فرآیندهای  از 
هنگامی که قضاوت به طور عجوالنه و بدون تفکر کافی 
صورت بگیرد، می تواند پیامدهای ناخوشایندی برای فرد 
داشته باشد؛ چرا که افراد بر اساس قضاوت های خود در 

زندگی دست به عمل می زنند.
به  با برچسب زدن  از قضاوت های زود هنگام،  بسیاری 
دیگران همراه است؛ برای مثال، هنگامی که ما با فردی 
نداده  انجام  به خوبی  را  برخورد می کنیم که وظایفش 
»بی مسؤولیت«  برچسب  او  به  که  است  ممکن  است، 
بزنیم. این برچسب ها معموالً نشان دهندۀ قضاوت های 
زود هنگام ما هستند؛ چرا که ما با قرار گرفتن در یک 
این  می دهیم.  فرد  یک  به  کلی  نسبتی  جزئی،  شرایط 
مسأله نشان می دهد که نتوانسته ایم ارزیابی درستی از 
موقعیت وی به عمل بیاوریم و علت  رفتار اشتباه او را به 

درستی بررسی کنیم.
برای اینکه بتوانید دست از زود قضاوت کردن بردارید، 
بگذارید  را کنار  برچسب ها  از  استفاده  تا  تالش کنید 

روش

مهارت های زندگی دانشجویی 
در خوابگاه

سعی کنید که به عنوان یک
هم اتاقی، فردی شنوا باشید و
به حرف های هم اتاقی هایتان
گوش کنید. مطمئن باشید که

گوش کردن به حرف
هم اتاقی هایتان بیانگر آن است که 

شما حس آنها را درک می کنید

بهتر است که از همان ابتدا، راجع به 
آنچه مایلید رعایت شود، صحبت 
کنید و به یک توافق جمعی برسید
 هنگام گفت و گو نظر واقعی خود 
را بیان کنید و در ضمن از تحمیل 

عقاید خود به دیگران بپرهیزید
و پذیرای نظرجمع باشید
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روش
موقعیت های  و  چالش ها  در  بی طرف تری  ذهنیت  با  و 
دشوار، با دیگران برخورد کنید. همچنین تالش کنید 
طرف  چشمان  پشت  از  را  مسائل  دیدن  توانایی  که 
طریق  از  صرفاً  امر،  این  انجام  باشد.  داشته  مقابل 
توجه و گوش کردن به حرف های طرف مقابل امکان 

پذیر است.
ابراز  و  احساسات دیگران  باشید که درک  توجه داشته 
تقویت  را  متقابل  صمیمیت  و  داشتن  دوست  همدلی، 

می کند.

  انتقادپذير باشيد
قبول  رفتار و گفتارش مورد  هر کسی دوست دارد که 
همگان باشد و دیگران او را برای آنچه که هست و انجام 
می دهد، گرامی بدارند؛ اما واقعیت این گونه است که اگر 
و  افکار  و  می شدید  تحسین  خود  خانوادۀ  در  دیروز  تا 
رفتارتان مورد پذیرش خانواده یا حتی اقوامتان بود، قرار 
نیست که در جمع هم اتاقی هایتان نیز همین شرایط را 
داشته باشید، و ممکن است که گفتار یا ذهنیتی که تا 
دیروز در جمع خانواده از آن استقبال می شد یا حداقل 
انتقاد  مورد  خوابگاه  در  نداشت،  اعتراضی  آن  به  کسی 
قرار گیرد. در چنین مواقعی، از حالت تدافعی بپرهیزید 
و به جای آنکه خود را مبّرا از اشتباه بدانید و دیگران را 
مقصر بخوانید، از فرد یا افراد انتقاد کننده بخواهید که 
انتقاد خود را بیشتر توضیح دهند و سؤال هایی را برای 
پی بردن به انتقاداتشان طرح کنید. توجه داشته باشید 
که شما هر قدر باهوش باشید و با رتبه ای خوب نیز در 
دانشگاه پذیرفته شده باشید، در برج عاج قرار ندارید و 
انتظار داشته باشید که همه شما را قبول داشته  نباید 

باشند.

  سازنده انتقاد كنيد
تلخی  خاطرات  انتقاد،  واژه   شنیدن  با  افراد  معموالً 
برایشان تداعی می شود و در برابر هرگونه انتقادی که از 
آنها می شود، حالت تهاجمی به خود می گیرند و مقاومت 
می کنند؛ اما اگر شیوۀ انتقاد سازنده را بدانیم، می توانیم 
در صورت لزوم انتقاد کنم و شاهد نتایج مثبت آن نیز 

باشیم.
انتقاد در میان جمع، معموالًبه ایجاد احساس حقارت یا 
انتقادهایی، در بیشتر  شرمندگی فرد می انجامد. چنین 
افراد می شود. سعی کنید  رنجش خاطر  مواقع، موجب 
که اگر انتقاد سازنده ای دارید، در جای خلوت و تنها با 

حضور خود فرد انجام دهید.
هنگام انتقاد کردن، به جای گفتن جمالتی مانند: »لطفاً 
این کار را نکن، من از آن منتفرم«، بگویید: »به  نظرم 

اگر این گونه رفتار می کردی، بهتر بود.«
انتقاد کردن با این جمالت، برای فرد بسیار خوشایندتر 
است و بهتر هم از سوی او پذیرفته می شود؛ زیرا در این 
شیوه، شما به صورت کاماًل شفاف، رفتاری را که دوست 
گزینة  یا  حل  راه   یک  واقع  در  و  می کنید  بیان  دارید، 

پیشنهادی مطلوب را برای تغییر آن ارائه می دهید.
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نتایج دوره آموزشی المپیاد علمی علوم و فناوری 
نانو دوره آموزشی تابستان 1401 اعالم شد. 

دانشگاه ها، مدارس و آکادمی ها، برای پیشرفت و آشنایی 
هر  کاربردی،  علوم  با  دانشجویان  و  دانش آموزان  بیشتر 
سال مسابقاتی را برگزار می کنند و از دل ایده های مطرح 
شده  در این مسابقات، به طرح هایی کاربردی می رسند. 
نانو  دانش آموزی  المپیاد   1389 سال  از  نیز  ایران  در 
اول(  )متوسطه  نهم  پایه  دانش آموزان  و  می شود  برگزار 
و دانش آموزان متوسطه دوم هم می توانند در آن شرکت 

کنند.
مراحل  در  نانو  دانش آموزی  المپیاد  دوره   13 تاکنون 
مختلف به صورت آزمون تئوری در سطح کشور و یک 
تئوری  مراحل  برگزیدگان  برای  عملی   – علمی  اردوی 
برگزار شده است و برگزیدگان نهایی 12 دوره با توجه به 
آزمون های مرحله عملی معرفی شده اند. الزم به یادآوری 
است که اردوی عملی دوره 13 مربوط به سال 1400 نیز 

در تابستان 1401 برگزار شد. 
این  در  دانش آموزان  آموزش  و  نانو  علم  ترویج 
زمینه، شناسایی استعدادهای دانش آموزی و تالش برای 
افزایش مهارت ها و استعداد در علم  نانو، کمک به پیشرفت 
و پیشتازی کشور ایران در آموزش پایه ای نانو، کمک به 
به  کمک  انسانی، و  نیروی  تربیت  جریان  پایدارسازی 
پیشتازی جمهوری اسالمی ایران در آموزش فناوری های 

نانو، از اهداف برگزاری این رویداد علمی است.
این المپیاد دارای مراحل مختلفی است که مرحله  اول آن 
در بهمن ماه هر سال آغاز می شود و طی آن از مباحثی 
مثل خواص و روش های ساخت و تولید نانومواد، روش های 
مشخصه یابی، کاربردهای نانومواد و در نهایت ایمنی در 
شرکت کنندگان  و  می شود  مطرح  سؤاالتی  آزمایشگاه 
باید در زمانی حدود 120 دقیقه، به 45 سؤال تستی 

پاسخ بدهند.
که معموالً  است  کتبی  آزمون  المپیاد،  این  دوم  مرحله 

در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود و برگزیدگان 
این  تشریحی  و  تستی  سؤاالت  سد  از  باید  اول  مرحله 
نانو  علوم  پایه   بر  مرحله،  این  سؤاالت  بگذرند.  آزمون 
فیزیک، نانو شیمی، نانو زیست فناوری و شبیه سازی است.
30 دانش آموزی که بتوانند به سؤاالت این مرحله پاسخ 
دهند، کارت طالیی ورود به مرحله سوم این المپیاد را 

دریافت خواهند کرد. 
در مرحله سوم این المپیاد، آزمون عملی برگزار می شود 
و برگزیدگان مرحله دوم، با حضور در یک اردوی علمی، 
چون روش کار  حوزه هایی  در  آموزشی  برنامه های  تحت 
در آزمایشگاه، مشخصه یابی و روش های حل مسأله قرار 
با  دانش آموزان  مرحله،  این  آنکه در  ضمن  می گیرند؛ 
علوم و مباحث کاربردی در زمینه نانو، آشنا می شوند و 
مرکز  یا  فناوری  نانو  زمینه  در  فعال  مراکز  از  همچنین 
علمی و صنعتی متناسب با چالش دوره، بازدید می کنند.

در این مرحله، دانش آموزان به گروه های سه نفره تقسیم 
برای گروه ها چالش هایی طراحی می شود و  و  می شوند 
آنها با استفاده از اطالعات آموزشی و با کمک استادان و 

نظارت آنها، باید در آزمایشگاه بتوانند پاسخی به چالش 
طراحی شده، ارائه دهند.

 فعالیت های پژوهشی در این دوره به شکل گروهی برگزار 
می شود، اما ارزیابی و امتیازدهی نهایی به شکل انفرادی 
بر  برندگان،  برای تعیین  نهایی  است و 10 درصد نمره 
اساس نمره داوطلب در مرحله دوم این المپیاد، تعیین 

می شود.
کمیته علمی المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، پس 
آزمون های  و  تابستان 1401  آموزشی  دوره  برگزاری  از 
متعدد، برگزیدگان این دوره را معرفی کرد. بر اساس رأی 
داوران 10 نفر موفق به دریافت مدال طال، 17 نفر موفق 
به دریافت مدال نقره و 13 نفر نیز موفق به دریافت مدال 

برنز شدند.
از  بعد  دوره،  این  برگزیدگان  که  است  یادآوری  به  الزم 
حضور در کالس های حضوری و آزمون های مختلف، برای 
حضور در تیم های ملی انتخاب می شوند تا در المپیادهای 
جهانی که در تابستان سال 1402 برگزار می شود، حاضر 

شوند.

30 نفر برگزيده دوره آموزشی المپياد نانو معرفی شدند

دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
وزارت علوم، از آغاز ثبت نام وام های 
دانشجویی خبر داد و گفت: ثبت نام 
وام های دانشجویی از 21 مهرماه آغاز 
شده اسـت و تا 16 آذر مـاه ادامـه 

خواهد داشت.
دکتر مسـعود گنجی، با اشاره به ثبت نام 
وام هـای دانشـجویی، گفت: بـا توجه به 
 1402-1401 تحصیلـی  سـال  شـروع 
از دانشــجویی  وام هــای  ثبت نــام 
21 مهر ماه در پرتال رفاه صندوق رفاه 

دانشجویان به آدرس: bp.swf.ir آغاز 
خواهد  ادامه  آذر   16 تا  و  است  شده 

داشت.
ضروری  وام  ثبت نام  داد:  ادامه  وی 
دانشجویان نیز از ماه آینده آغاز می شود 
ادامه  ماه(  آذر   16( دانشجو  روز  تا  و 

خواهد داشت.
دکتر گنجی افزود: نظر به اهمیت مسائل 
رفاهی که از اولویت های رسالت صندوق 
و  است  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه 
رفع  به  توجه  و  مساعدت  راستای  در 

دغدغه های بخشی از مشکالت معیشتی 
آنان، ثبت نام وام های دانشجویی در زمان 
رفاه  صندوق  پرتال  و  بوده  میسر  فوق 
دانشجویان  دسترسی  برای  دانشجویان 

سراسر کشور فعال خواهد بود.
دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
وام های  تمام  کرد:  اعالم  علوم  وزارت 
با  قبل،  سال  به  نسبت  دانشجویی، 

افزایش روبرو خواهد بود.
وی افزود: وام دانشجویان متأهل، نسبت 
افزایش  برابر  دو  مجرد،  دانشجویان  به 

ازدواج  ضروری  وام  آنکه  ضمن  داشته، 
و تولد فرزند نیز افزایش داشته است.

وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
رفاه  صندوق  برنامه  یادآورشد:  علوم 
تمام  به  که  است  این  دانشجویان 

درخواست ها در این زمینه پاسخ دهد.

16 آذر ماه

آخرين مهلت ثبت نام وام های دانشجويی


